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 02 لمح ُر مس ىلا هّللأ لآ 1< لأ ب 3

 َنِدْيَس ىَلَع ميِلَّْتلآ ٌدَنَأَو ةالّصلا ُلَضْفَأَو ءَنيِمَلاَعْلا ٌبَررش ُدْمَحْلا كه 7 هه م و عر 2 م و ه؟عر - م6 كه 01 هل

 نْيَسْحْلَ ِنْب َدمْحَأ عاَجُش يبأ يِضاَقْل ةّمَج
 1 م

 ل كرو ب هر

 . ف

 ٌيِعِفاَّشلأ َيناَداَبَعلأ َيِناَهَفْضَألآ دّمْخ َدمْحَأ نبأ ؛ ُنَسَحْلَ

 (م0-١1197 ع همه 235

 ؛ ُنَسَحْل :ل لوي ْمُهْضْحَبَو ِنْيَسْحْلآ ُنْب ُدَمْحَأ ٍعاجْش وب يِضاقْلَ أوه

 . عفاش ٌيِناَداَبَعْل ُيِناَهَمْصَألآ دّمَحَأ ٍنْبَأ
 هي

 يف ُئَرَمَحْلا ُثوَقاَي َلاَقَو ,'"1وًرضَبْلاب أب م41١1 - ها“ َةَنَس َدِلُو

 م

 ْمُهْضُعَب اَهُدُعَيَو «ةَّرْصَبْلا ةَظَفاَحُم ُرَكْرَمَو َمْوَيْلآ قاَرعْل ةةروُهمُج يف دم ربك ثلاث ٌةَرْصَبلا )١(

 «ِبَرَعْلا طَشِ ٍةَيبْرَعْل فصل ىَلَع ٍقاَرِعْلا بونُج ئَصَْأ يِف ُمَقَت «ةّيِداَصِتْقالا ٍقاَرعْلأ َةَمِصاَع
 وعمرو هم

 مك ٠٠١ دب ىلع نقلا يف تاو هلو يرن هلا نم ُنَوَكَي يَِلآ ُيئاَمْلا ُْعَمْلأ َوُهَو

 مك 54 و رمل ٍحيَِخْلا ٍنَع اًئموليك ه0 لأ َةَباَرَق َةَرْصْلأ ةَطَفاَحُم ُدْعِبَت واَمْلأ ةئيِدَم َلاَمَش

 - َنيِيالَم تال ُرِماَُي ٍناَكُس ِدَدَعِب " مك ,١9 ها ٍةَطَفاَحُمْل ٌةَحاَمَص مب ٌداَدْعَي ٍةَنيِلَم ْنَع



 َنِئالْثَو عبزأ نس :َلاَقَق هِدِلُؤَم ْنَع ُةَتلْأَسَو :«ِناَدْلبْلأ م١

 ئّلغألا يَّدَجَو ؛2"ُناَداَجَع ُهَُدِلْوَم يِدِِاَوَو :َلاَق .ِةَمِم عَبْزَأَو

 قلد

 اًبونج ِتْيَوُكْلأَو 0 َنِم لك َعَم ُْيِلوَد ٌدوُدُح اَهَل ٠ م ٠١ ِتاَريِدَقَت بَسَحب) ةَمْسن
 َناَسيِمَو ِراَق يِذ ةَطَقاَحُم ْنِم لك ّعَم م ُكِريْشَت ورضا ةطَاحمل ُيلحَمْلا ُةوُدْحْلاَو رض ناري

 .اًيْرَع تحْلَاَو الاَمَش

 اَهْنِم ةَييَعْلا ِطْنَتلأ لوقُحب ةَظَفاَحُمْلأ ُوُحْرَت اَمَك يخبل دقن ْدَفْتَمَو «ُدَحْوَألا قاَرِعْلا ُءانيِم َيِهَو

 يِداَو ٍِلوُهَس يف ايفو ءِنوْنْجَم ُلوَقُحَو َةَنرَقْل بْرَع ُلَعَحَو ةَبْيَعّشلأ ُلوُفُحَو ةَلْيمٌولآ ُلْفَح

 اَمَك ءِنْحّدلآَو ءَةَطْنِحْلآَو ءِربَِّشلأَو رول ِةَعاَرِوِل ةَسيِ ٍةَسِكَرلآ ْزكاَرَمْلا َنِم َيِهَف «ةَبْضِخْلآ ٍنْيَدِفاّرلأ
 ٍلَبَجَو لْهَس َنْيَب سيِراَصَتلَ أ نابت ٍضْرَأ ىَلَع ُعَقَ ُمَمَت ءاَهَتاَجَتْنُمَو َةَيِشاَمْلا ٍناَعْطِق يبت تشن
 . ءاَرْخَصَو ٍباَضِهَو

2 

 اَمَك ٌةَيِزاَوْحَأ وأ ةيئاتْسِزوُح ٌةئيِدَم (ًةَمَسَت 0١ , 5903 (ناَدابآ : يِسِاَ) ُناَدَبَع أ ُناَداَتَع

 مشأب م1970 ٍماَع ىّتح ُفَرْغت ناتْسُووُح ْتَناَك تسنح ٍةَعْطاَُم يف ْعََ 7 ءُبَرَعْلأ اًهوُعْدَي

 َناَريِإ بْرَغ بونَج يف َيِهَو ٠ َناتسِروُخ ىلإ مسالا يلهب اًضر الآ يَ هي ْنَأ َلِبَق َناَتْسِبرَع

 . يوسي ؛َرءانيم اَهّنَأ َْلَع ٌيِساَبَعْلا رْضَعْلا يف ُةئيِدَمْلَأ ِتفِرُع . ِبَرعْلا طش يف َنادَبَع ٍةَريِزَج لَ

 بيب يان طيبا يايا طل ِابآ عم ليم يو طاري عارمة أ ُدَعَتَو

 اهل يمتني يلا ٠ هييَرَعْلا بخك ةّليبق (ُبِراَضَم) ٌنِطْوَم اًهيِف ٌةطيِحْمْل يِضاَرَألَو َناَداَيَع نأ اَمَك

 ىلإ ماىه7 ِةَرْيَمْلا َلالِخ اَهَل َناَريِإ لالتخأ َلْبَق ٍزاَوْهَألآ َمِكاَح َناَك يِذَّلا لَعْرَح ُعْبّشلآ

 ْتَدّيِش يتلا ِطمَتلا ةاَفْضِم ْنِم اًءْدَب ةْيِلوُدْيبْلا ِتاَّمْنُمْل َنِم َديِدَعْلا ةنيِدَمْلأ ُةُضَت امك م60

 يف ٌةيِدَمْلا ِترَثَأ .يِلْوَد ٌراَطم ةَئيِدَمْلا يف .ٌراَدْرِمْلا ربا حْيَّشلأ ِنْب ِلَعْرَح خْيَّشلا مكَح اَنْ

 يِفاَصَم ْنِ ٌريبك ْرج َرعَدتَو «ةيناريإلا ةيِقاَرِهْلا بْرَحْلأ نم ِنيِرْشِمْلآ نقل نو اليد يدب
 اَهِعِووِل َكِلَذَو ءِبْرَحْلآ ِةَرَْق َل رج رطل وايام لإ ناكل دلو امك ١ اًهيف طفنل

 ْنِم ِةَدرَجُمْلآ ٍنْيَعْلآِب ٍةَرْضَْلا ةئيِدَم ةَيْؤُر ُنكْمُي ْذِإ . ّيَرَبْلا لاَمِقْلا قِطاَنَم َعَم ساَمّتلَأ طخ ىَلَع

 ماع يفو :بزعلا باه لا يناصع مالشإ اَعِإب ٌريبك ٌماَمِتْهَأ َكاَنه َناَك . َناَداَجَع َةَيِدَم

 اَهنَرْدُف ْتْلَصَو م1151 ٍماَع يف نك روودخت لعد :
 هلآ َنوَُدَحَتَيَو َِيبَرَع ٍلوُصُأ نب ٍناَكْشلآ , م .ٍبْرَحْلأ َلْبَك هْيَلَع ْتَناَك ام ىَلِإ ةّيِجاَتْن هعقم <
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 6 :ياط بع كاب هوَ عاَجش يبأ نْيَمِل ٌيْرَعْلا مساق
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 هان ىف ت26 2 أ 0 02

 رْهَّدلا دالْؤَأ نم وه : لاقَو « ٌنِفلَّسلَأ هنع ْئَوَر

 0 م 0 9-3 م مك 5 ل مس ه ميلا 6

 ةذخأت الَو «ةنكمأ اَم ناَرَقلَأ نم ْأَرقَيَو َىَلَصُي لوتح هتيَب نم َجَرْحَي ال ناك

 مس و ب نإ

 وو م 0007 1 0 2 هك 7 م و ها

 هماعنإ معف راتب فلا َنيِرْشِعَو ةئم مهنم دجال دي الولع فرصي

 .اينُدلآ يف َدِهَر َمُث َراَيْخَألآَو َنيِحِلاَّصلأ 1 ١ هو ص و هع ص م 2 2
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 مع مكر ل 2 000 س96 ره 02 و وع 1 6 70

 ماَمِلا بهْذَم يف ةنّس َنيِعَبْرَأ نم دَيزأ ةَرصَبلاب عاجش وبأ يضاقلا سرد
 2 م

 . هنع هللأ َىضَر ٌئِعفاشلا
 هر و 9 2: 7-0 ص 1 0م وسلا هه هو 5 00 2 2 0

 ٌرصخلا شرَقيَو « فيرشلا دجَسملا ٌنسنكَي ةرّونملا ةنيدملاب َماقأ مث

 ِنُدُم ئَدُحِإ : ةيسرافلا هلأ ِءاَمْلَأيَو ٠ ةَرْمَهْلا ٍرْسَكَو حنت ناَهَفْصَ )000

 :داريإ يف مي يِذّلأَو هيا رت ىلع منت اره ٍبوَُج مك 4٠ دعب َْلَع َناَهَمْصَأ
 : ةيِسِراَفْلاِ َناَريِإ يِنِطاَوُم لبق ْنِم اَهَل ُلاَقُي . .رْهت 7 : يِنَْت هيِس هّيِسِراَف ةَمِلَك ُدوُر َو ءدوُز هَدْنياَز

 ٌدَكْلَأ ىَلَع اًهِئاوتخال اًوََ الأ فضي نا : يِنْعَتَو «َناَهَج ُفْضِي ناَهَّفْصَأ

 . َنوُرمْمَتْسُمْلاَو َنوُئباَعْلأ اَْيَلِإ ْلِصَي ْمَل يِتَلأ ةَ ٍةَمّظَنُمْلا ئربكلا ةّيئاَرْتلا قاَوْسَألَاَو ِثاَرْثلَ

 د 4 08
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 ) عاججش ي أ ٍِاَْ

 ُهَتَفيِظَو َدَحَأَف ٍةَفيِرَّشل ةَرْجُحْلآ م هم َدَخ َدَخ ُدَحَأ َتاَم ّْنَأ ىلإ َحيِباَصَمْلأ و

 0 وري

 يِذَلآ هِيِجْسَمب َنِفُدَو م1191 - ه097 َهَنَس ُهْنَع هلأ َيِضَر َتاَم نأ ْنَلِإ

 ليربج ُهْنِم ُلِنَي َناَك يِذَنأ : يأ ُمالَّسْلأَو ٌةالَّصلأ ' ,

 'ةَيِقْرَشلَآ ةَهجْلأ َنِم َةَفيِرَّشلا ةَرْجْحْلا َّنِم ٍبْزَقْلأِب ُهْسْأَرَو لي يبل ىَلَع
 . بيِرِقْلأ عيِقَبْلا ةَهج َيِهَو

 ََي ْمَو نس 202 َنيَئِسَو َةَنِم ُهْنَع هلأ َيِضَر ٍعاَجش وُبَأ يِضاَقْلآ َنئاَع دَقَو

 ءاَهْنِم وْضْعب هللأ َتْيَصَع ام : َلاَقَف ءَكِلَذ يف ُهَل َليِقَف ءهَئاَضْعَأ ْنِم ُدْضُع ُهَل

 ” يك يذل هن يشأ واتت ع رتل يفشل

 نم ّوهَو ««راّصتخالا ةّياغ» باك َر َرْيَغ ُفيلأت ُهَل ف فرعي َرْعُي الَو

 َلاَق اَذِل ؛هِمِشَح ٍراَدْقِم َلَع هيف لأ ام عَمْجَأَو هقِفْلآ ِرَصِيْخُم يف َمُص

 ْ : [رفاولا نما ٌمُهضْعَب

 عاَضتنأَو عاقتزأب ئظَْيل اًرِصَيْسُس اَهَقنَماَر نم ايأ
 عاَجش يبأ ماَّمإلا بيِرقَتب اًعاَجُش نُكَو مولغلل ْبّرَقَت

 - هوا ُيِنيبْرَشلا ُبيِطَحْلا َدَمْحَأ ُنْب ُدَمَحُم ِنيّدلآ نمش َْش َلاَق

 عاَجُش يب ا د لع ين مافإلا : هباَتك ةَمَدَقُم يف (م19 ١

 قتلا مَعَ ة ءهفين هددت يف هين َصوُلُح لوم نم مَع دق َاَعت هلأ نإ: ١/

 و وعامر او ظفحب اه هو أ ٌءْوَرَقَيَو ال | مّلَحَتُم ْنِم َّلَقَف هب

 ريا دفا ب0 0 عل كل يف لا يري هب

 يف ُهَلَعَجَو نجلا رف ىلع انآ َلََع ناقته جو ومعي َنيدِصاَأ
2 

 ِهَدَهّشلَأَو َنيِقيَدّصلأَو َنْييَتلا َّنِم ْمِهْيَلَع هلأ َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم «َنيَِلِع ىلع

 د



 و
 0 ٌينيبَْشلَأ بيطّخْ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحمِل

4 

 دق لَو َلْوَحألَو ءانيِتِحْمَو انْحِباَشَمَو نيِدلاَوبَو اب َكِلَذ َلَعَفَو «َنيِحِلاَصلَو

 نأ . ميظعلا َيِلَعلا للأب

 جدول

 إ

2 21 

2 

 َو اًحْرَش هتّمْدِخِب ب ما ُلَقَف ءعاَجش يبأ يِضاَقْل باك ِةَيمَهَأل
 لا

 : مالغألا ةَمِ ميلا نم ُديِثَك امُظنو اير و و اقيِلْعَتَو

 ةيش

 :ةثاححو 20

 اَمَُجحَو نيّدلأ لاَمَجل عاَجش يبأ ِرَصَتَخُم لش يف ٌزَجوُمْلا» -

 ِروُباَسْينلأ ع َيِسياََْلا نسل نب محم نب دعس رَمَُمْلا يبأ الْسإلآ

 ح

8 
 يسيب ة(ييات ١

0 

 خلا يلا يبا لع َوُهَو (م000-1174 < هما/0-500)

 هُنَْكذَو . ٌيَفنَحْل يكرتلا سزبحب ٍءاَجْش يبأ هفلَوُمِل (ِرَصتْخُمْلا» ب ٍروُهْشَم

 َراَسَأ ُتْيَح كنلأ ُهَمِحَر ير روُجاَبْنأ خيش ًءاَدَتقَأَو انباتكب ُهَبَتْسُي ال متَح

 ٠١/١ ةَتَيِشاَح ْعِجاَر . َِْلَع هيل

4 

 ظفاحلل (ةياَعْلَ رش يف ةَياَمِكْلأ» أ «بيرَقَتل حرش يف بييبللأ ةَفْحُت١

 ئتتغأ ِدَقَو ءههال» ” َةَْنَس ىقوَتَمل «ِديعْلأ قيِقد ِنْبأِب بّنلُمْل ٌيِلَع نب دَمَحُم

 . توُرَيَب ءمْرَح ِنْبَأ ُراَد .عوُبطَم َوْهَو ليدل رْكذب هيف
 ' ىبأ ٍِ

 نيل ّيِفن يِقت ماَمِولَل (راّصتخالأ ةَياغ لح يف ٍراَيْخَألا ةَياَفك»
2 

 5م

 ( ِقْشَم ل هيضجلا ييمخلا لع نإ ربح نب يؤ دع يب دقحم

 َّدِع ٌءوُبطَم َوُهَو ِنْيَأْرُج يف 2(م14138 8 01١"١ - هم7594- ا00)
2 

 م06

 ندا

 2 4 م 1 52 م 00 1 13 01 ا آل

 داقلا ٍدْبَع خّيشلا قيقختب .قشَمد «ءرئاشبلا راد ةعْبط اهرخآ ءِتاَرَم
2 

 مك١

 .هللأ ُهَمِحَر (م١٠1 1978-5 - ه15705- 11570 ٍطوُؤنزألآ وريم عال



 ١  0عاَجش يِبأ ظاَمْلَأ لَ يف ٌعاَتمِإل )

 ه4 َةَنَس ّفَوَتُمْل ٌيِصاَصخَألأ َدَم دّمْحَأل عاج يبأ ِرَصَتْخُم ُحْرَش -

 .م - ١1584

 لْوَقْلا» : َكَسُيَو «(ِبيرَمَتلَ أ ْظاَمْلأ لش يف ٍبيِجُمْل بيرل حْتف١ -

 ٍدَمَحُم ِنْب مساَق نب ٍدَمَحُم مث ٍدْبَع يبأل «ِراَصِيخالآ ةباَغ ِحْرَش يف ُراَتْخُمْل

 -859) َيِليباَرَعل نب َاِبَو ٍمِساَ نب ُفَرُْي ِنيدلآ سْمَّش ُش «يّزَعْلا ِدَمَحُم ِنْبأ

 يِباَجْلَو َناَّفَجْلأ -- ؛عوُبطَم َوُهَو م1617 - ١:ه0ه - ه1

 ٍشاَوَح ِهْيَلَعَو . صرْبَق «لوُساَميِل هِرْشَتلَأَو ِةَعاَبْطلِل

 خْيّسلل «ّيّرَعْل ٍمِساَ نبا ٍعاَجش يبأ حْرَش ىلع َيبوُيلقْلا ةّيش ةيِشاحلا -
 - 500) نيّدلآ باَهِش .ساّبعْلا يبأ ؛َيِوُيِلَمْلا ةَمالَس ِنْب َدَمْحَأ ِنْب َدَمْحَأ
 .طوطخم َوْهَو (م000-1104-ه48

 دبع يقل ايل مِساَق نبال عاَجش يِأ حْرَش َلَع ةيِشاَحا -
 0 ٠اداه٠ ١7١ -) َيِعِفاَّشلأ ٌيِروُهْجَألأ ٍدّمَحُم نبأ

 0 ع

 احا

 سهو

 خْيّشلل ايَرَعْلا مِس ا نال عاجش يب ٍحْرَش ىَلَع ِةيِيِعْلا داوم هي ةيشاح)

 .(م11 0 )٠٠0 7٠ َتِعِفاَشلَأ ّيِقالوبلا يِزيِزَعل َدَمْحَأ نب يلع
 يب ساس

 خْيشلل «ّيّرَعْل مساق ٍنْبال عاَجش يبأ حرش ىَلَع َيِناَمْحَّرلأ ةَيِشاَح١ -

 00 - ه0-10178) َنيِيَسْكْل ٌيِناَمْحَولأ َناَوْلُع نب َناَمْيَلُس ِنْب واد
 .ِهِتَمَجْرَت يِف (رثألا صالحا يف امك (١

 ّيِلَع ِنْب ّيَلَعَل «ّيْرَْل مساق ِنْبال عاَجش يبأ حرش ىَلَع ةيِشاَحا -
 اهم ع ها١٠ما/ 9/0 ٍنيّدلَأ ِر ون «ِءاَيضلأ ( يبأ ءَيِسْلَماَرْبَسل

 .(ماكالك



 هس ؟ةم ار

 ١١ ٌينيبْرُسْلا بيطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُمِل

 مضارب (ّيْرَمْل مس اق ِنْبال ٍعاَجش يبأ ح 8 ْرَش ْىَلَع يام ةّيِشاحا

 ٌيِدَمْحَأْلا ٌيِراَصْنألا ّيِواَم زبْلا ٍدِلاَح ِنْب ِنيّدلآ ٍباَهِش ِنْب ٍدَمَحُم نب
 «ٌعوُبْطَم َوُه ز(م١٠18466-250 -ها١٠ك- )٠٠0 نيّدلأ د

 7 نك نادم نإ سامو 2 8 2
 ّيباَبنألا ٍنْيَسَُح ِنْب ٍدَّمَحُم ِنْب ِدَّمَحُم نيدلأ سمش خّيشلل ٌريرقت ماعو

 هه

 .(م14374-14943 - ه17-11) ّيِرِهاَقْلا ٌيِعِفاَّسشل

 لَّمَحَم ِنْب طم يمل ا ن١ 0 بأ 7 ىلع هي ةيشاخح)

 ال 11/4 كم1

 دَّمَحَم ٍنْب ميِهاَرْبِول «ّيّرَعْل ٍمِساَق نبال عاَجش يبأ حرش ىلَع ٌةَيِش ب ةيشاح»

 نم َهَتْنَأ ماكل -ا١ا/85 - ها7١الا/ل- )١194 ٌيروُجاَبْل َدَمْحَأ ِنْبَأ

 َقالوُب ِةَْطَم يف ِفْلَوُمْل ةاَيحب لوألا ة رمل عبط .- ,ه1104 ةنَس ََنَس اَهِفيِلأَت

 يف عبط مث «ه1794 َهَنَس م 3 مث ه1744١ َةَنَس عبط َعُث هه7177١ َهَنَس

 .أ ءاهيقت شل يف يبس عطا يفك ها" ٠ دبس يفرش ةَحَبْطَم

 ناضل ؛ها172 ََنَس اَهَتَعاَبَط ْتَداَعَأَو هها8* َدَنَس

 «ِتاَعّطلا دي ْتََبَت مث ؛ه141١ نس ءَرضِب ِِالََْوَيَِحْآ يبل
 .ِنْيَدَلَجُمِب تاَعبَطلأ ِهِذَم لَو

 ىلا

 ٍدَّمَحُم م ُ ! «بيجُمْل 1 بدرقلا حف ىلع بيع ب بيبَحلأ توق -

 سا ها هوه ارضي (م1416-1844 - ه1115178)

 اه ةَيَمْيَمْل ةَعَبْطَم ملأ َةَحْفَص 7



 . قشَمد يَخْل راد ,م1958- ه060689١

 «بير هبل ةَياَغ مظن بيِردّتلَأ ٍَياَهِز» باتك َعَم ُهَعَبَط َكِلَذَكَو -

 هم َةَعْبَطل هلله م َعَجاَرَو يِلاَعْل نّيَسَحَو يرّموأ ّنَسَح 3 : يطيرْملا

 هَمر (م4-1958١١10- ها5565١- 140 ٌطوُؤترألآ ِرِداَمْآ ُدِبَع خب "شل

 .قشَمد ٍرْجَفْلا راو .م١٠٠؟ لوألا ُةعَّطلا ءَلاَعَت هذ

 . نلمح دبع نأ دبع نرخ يبأ عنشلل خيط ايام لَو

3 

 ٌّيعفاشلا ٌيِقْسَمَّدل َيِعَرْل َنولْجَع يِضاَق ِنْبَأ ءنيّدلآ ٌّيِقَت ٍقْدّصلأ يبأ
 َوَم ىلإ هيف َراََأَو .ُهَصَّخَل مث (م1077- 1488 - ه978-441)
 يف اقتل َةَدْمُع» :ُةاَمَسَو .ٌّيِووَتلَآَو ٠ نيفارلا :نيَميَشلا ناليخأ
 .هرخآ ىلإ 2٠ .هِلاَضْفِإ ئَلَع لل ُدْمَحْلا» :ُهَلوأ . (ٍراَصِتخالأ ِةَياَغ حيِحْضَت

٠ 

36 

 مالّسلأ دْيَع نب « دَّمَحَم نب َدَمْحَأ رْيَخْل ىبأ , نيّدلأ باّهشل «ٌغاتقإلا» -

 هَو م1010 - 1447 - ه1 - 4410 يوم فوُرغَمل « ٌيِعْفاَسلَ

 :هاَمَسَو حَقنُم هقفب ب اًجوُرْمَم ّرخآ اًحْرش هنم ٌرّصَتِخَأ 2 .ٌريبك ٌحْرَش جر

 ّط

 .«عاَجش يأ رقت ألعب ١ :عاتسألا فيش َفيِشَت»

 هَنَس هِفيلأت ْنِم َعَرَف ءِريِصَبْلا ِنيّدلآ َيِلَوِل ةَياَع | حش يف ياهل
 يبث او ور

 دّمَحم هَعَجاَرَو ٍرَمْزَألآ ةَدِتاَسَأ ْنِم ٌةَعوُمْجَم ُهَقَقَح ٌغوُبطَم َوْهَو «هةال؟

 مْسِقْلآب ُسيِرْدت اوّرقُم ناك ْتْيَح «ىّلاَحَت هلأ ُهَمِحَر ٍديِمَحْلأ ُدْبَع ِنيَّدلآ يِبْحُم



 انت ٌينيبزشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدمَحُمِل
00 

 _ 2-0١ هوالال - )٠٠0 ٌيعِفاَشلأ ٌيرهاقلا ءنيّدلأ سْمش ِسْمّش ؛ٌيِنيبْرسلأ

 (ةَياَعْلأ» ىَلَع ُهَلَو : ُىّرَعْلا ُهْنَع َلاَق ه1 َةَنَس هفيِلأَت م َعَرَف ماد
 لل هم عل

 يف ِنَْْزُجِب عبط . َكْيَدَي َنْيب يِذّلأ باتل َوْهَ .لفاح ُلَوْطُم ٌْحْرَش

 -ه1170-0٠) ٌيِفباََمْل يشل ةيِشاَح ِهِشِاَهِبَو ه1141 َماَع ءقالو

 َضْعَبَو ٍضَوَع خيش ٌريرََ هِشِماَهِبَو ه 97 ماع َعْطَو ؛(ما/05-5

3 

 ها َهَنَس ةيرمَْمل ةَعَبْطَمْل ين َعبْطَو ؛ ٌيِروُجاَبْل عيشلا تاَريِرقَ

 ٍةَفْحُت» :ةاَمَسْمْلا َيِمِرْيَجْبْلا ٍدَمَحُم نب : َناَمْئلُس خيش يش اح َعَم ِنْيَْرْجِ

 اه ََس َكِئَذَكَو ءهها#٠7 َنَسَو .«بيطَخْلأ حرش 50 بيبَحْلأ
 م 2

 . ِنْيَدَلَجُمِ « ٍرِماَت ِدَّمَحُم ِدَّمَحُم روكا قيِقْحَيب ةقخ ب لقسم ةعِبَط دي
0 
 ِعأَو

 . تورْيَبَو ّرصم يف ِتاَدَم َةَدِع لع (عاتقإلا» َعبْطَو

 :اًهنم «ٍشاَوَح ِهّيلَعَو
 دَمَحَأ نيّدلأ ٍباَهش ءِساّبَعْل يبأل .«عاتقإلا لَع : َيبوُيلَقلآ هَ ٌةيِشاَحا

5-9 2 

 ةيبقف (م١ هو١٠9-16- هل594١٠ 550) َيِبوُيِلَقْل ةَماَلَس ِنْب َدَمْحَأ نْآ

 . رضوي « َبوُيْلَ لفأ نم «ْبوأت
 «عاتفإلاب ىَكَسْمْلا تن َيِنييْرْشل بيطَخْلأ ٍمْرَش ىلَع َيِموُحْرَمْل ةّيشاحلا

 - ٠00 يرمز َيِصفاَشل َيِموُحْرَمْل ّيِلَع نْب َءاَطَع ٍنْب ميِهاَرْبِإ

 َةَلَحَم ىلإ ُهْببْسِن .ِرَهْزَألآ عِماَجل َماَمِ لا ده

 قي ةيفونُملأ نم موحنزمل

 ّيِسيبلبْلا ن ناَمْحَدلَأ دْبَع ِنْب ٍليِعاَمْسِول 2-5 لع عيبا هي ةيشاح)

 « سيب ىلإ بسب (م1778 دعب - ٠٠٠ - ه١١ا/9 دعب ٠٠0 َِعِفاَشل

 . رصمب
2-4 



 ِظاَمْلَأ لح يف غاتفإلا 1
 ن0

 ضْيْمْلا يب بل (بيطَخلأ عاتقإ د باتكب َُكَعَتَ اَمب ٍبيِجُمْل فيطللا حتا -

 ء(ماتلال 00 كه ٠ءمق5- )٠٠٠ َيِِفاَسلآ ّيِروُهَألا ٍناَمْحَّلآ بَ

 .ِدّلَجُم يف
 و و 02 و ا

 حرش لح يف [بيبَلأ] بيبَحْل ةَياَمك» فّرعتَو 1 طخلل ل عاجش ىب
0 2 

 َيِعِفاَشلأ ٌيِواَطنَمْلا َدَمْحَأ ِنْب َيِلَع ِنْب ِنَسَح عش ؛َيِنباَدَمْلا ةيِشاَحب
 ي 16 يغب شع ذ ل(مااله5666- ه١ 56 ادم عسل ْي مال
 اك ويعم َوُهَو ِنْيدَّلَجُم

 َيِعابسلأ ٍدَمَحُم نْب َدَمْحَأ نْب َدَمْحَآل «عافإل َْلَع ٌيِعاَجَّسلَأ ةّيِش ةيشاحلا
7 

000 

 ل١0 2 ماا١ةا/- 7 ١ يِرَمَْأل ٌيِعِفاشلا ٌىِعاَجَسلا ٌيِواَرْذَبْل

2. 

 . ٌرْضِم ةيِبْرَع ْنِم ةيِعاَجّسلا لإ ُهَْبْسِي (م787٠

 َرَمُ ِنْب محم نب َناَمِيَلُس ٍخبشلِل «بيِطَخْلا حْرَش ئَلَع بحل محا -

 يقف 10 1119-5 - ه1171-1771) فاشل ّيِرْضِمْلأ يم رْيَجُمْل

 َوُهَو ءٍتاَدَلَجُم ِةَعَبْزَأ يف .رطمي ةّيِبرَعْلا ئَرق ْنِم ادق . ٌيِرْصِم
 اَقِباَس ّرَم امك ٌعوُبْطَم

 ظ55 1 ةّيشاح»

 مام دب 0 يو يار دمحم نبأ
 يف يدع نم د نلإ ُةديْسن ريا اعيش 4 ل أل ٌيِضَرَف بِ

 6-5 شيماه الع م4 طر

 ٌحوُبْطَم ُهنِكل َةَمَجْرَت ُهَل دِجَأ هَل « ٍضَوَع ْخْيّشلل عانفإلا ىَلَع ٌريِرْقتا -



 كرا م6 .٠ هس 6 يسم وع
 ١م ينيب رشل بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَّمَحَمل

 قياس ماع «ئيروجلبا ميار مالسإلا خيش يرق عت

 )١1194- ٌيروُجاَبْلآ َدَمْح أ نب دَمَحُم نب ماَرإ حش ٍريِاَقَت ضب -

 .اًقباَس رم اَمَك ةَعوُبْطَم َيِهَو (م180- ١/1 ح ه3

 دوسي كَم ةَطوُفشَم ةَحشن نم ءلوُهجَمِل «عانفإلا قمم حرش -

 55١. :ظفحل أ مْهَر قّيكير مالا ٍةَدحَتُمْلا تاَيآل ولأ

 مخ نب دَقَحم نب َمَْأ نب ندخل دبع نب دمحم نب دعم عرش
 845) ِنَسَحْلا يبأ «َيَقيَدَّصلأ ّيِرْكَْلا ٍقِلاَخْل ِدْبَع نْب ضَوَع ِنْب ِدَمَحُم ِنْبَأ

 1 :ةحْفَص فال وتلا ُبِحاَ هَرَكَف (م195 197 - ه4

 نب َدَمْحَأ ِنيّدلآ باَهْشِل «راَصِتخالأ َِي اَع ِتاَنبَحُم شك ِرامعْل حتفه -

 ألا أ ٌيِرْضمْل ؛ ٌيِداَبَحْل غاَبّصلأ ما

 . نْيَدَلَجُم يِف ((م1085-٠

 - ه485-.660) َيِعِفاَسل ٌيِرَهَز 00

 | ِدْبَع نْب ِنيّدلأ ماظن نْب ٍنيَّدلآ رصات نْب ثْؤغ ٍدَّمَحُمِل ٌتاقيِلْعَت -
 َدَرَو امك (م18377- 11/07 - ه1175-1178) َيِساَرْذِمْلا ٌيِهِفاَشلأ

 سس © رى 8 مساس

 . «رطاوخلا ةهزن» يف ِهتَمَجْرت

 بيد ئَمْطْصُم روثكدلِل 2بيِرَّتلاَو ِةَياَعلأ ِنْئَم ِةَلدَأ يف ُبيِهدَسلآ»
 58 09 528 م 7 2 0 1 00

 .ه194 ةَنَس َعبط امج

 م ١غ

2 

13 

 هر
 : ُهناَموُظْنَم *

 رت يرغب يب ب لماتشإ ني ةعخأل الجش يب تخش ع -
 1١156١ - همم م) ّيِرْضِمْل ٌيطيِشْبِإلَ يذلا باَهش ةَدْيَرُي

 .(م١



 ١5 اًجش يبأ ظاَمْلَأ لَح يف ٌعاَنْفِإلا» )

 َنَس ارح َناَك ءرْمَظُملا نْب ِرِداَقْلا ٍدْبَعِل «عاَجش يبأ رَصَتْخُم حظنا

 .ما 14817 - ه5 5

 «ناّمْخَكلأ ٍدِبَع نرش ِدْبَع ٍرْكَب يبأ خب ل الأ مَن يف ةياَعكْلا»
 هت

 ٌيِعْفاَشْلا َييِقْسَمَّدلا َّحوِعَر ل 58 يِضاق ِنْبَأ «نيّدلآ ّيِقَت «قدّصلأ يبأ

 .(م1-4158١1515-ه958-4)

 نب َدَمْحَأ ٍرْيَخْل يبأ «نيَّدلأ ٍباَهِشِل (عاَجش يِبأ ٍرَصتْخُم مَبْحُم ُنظْنا -

 - ه97”١-80) يفونَمْلاب فو ُدْعَمْل «ّيِعِفاَسلَ مالَّسلآ لْيَع نب ٍدَّمَحَم

0 

 يرض لير ريش مع : لي اي
 (ماو41 دعب - ٠هن د ه944 َدْعَب ..0) َيِِفاَّشلأ ّيِراَصنألا َيِرَمْرَأل

 )٠٠0 َحِنْشَعْلأ لَم دم حّْشلل «بيَتلا باخ مظَنٍحْرَشب بيبحْآ همنا َِلَعو

 «بيِرْدّتلَأ هي اًهن» ْىَلَع َقَّلَعَو . ٌعوُبْطَم َوُهَو ,(مادال١ 5٠٠١ - هاا

 -١1١08 ه١*98- 115) ُيِناَدبَملا ةكبَح نَسَح ُدّمَُم ٌحّْشلأ ُةَححَص و

 . تودي ةّيِمالْسإلَآ ِرْئاَسَْلا راد اىَدَل ُهُعِبَط َدِيِعَأَو ا

 ُةَضيئَ مَن ءطوُطْخَم َوْهَو «ٌيِرَسوُدلِل (ٍعاججش ي يبأ ئَلَع عاَعشلآ ُرَْ

 .ما1451/ - ه17١ 48 َهَنَس ِهِفَلَوُم ِدَي ىَلَع

 . م1858 َةَنَس َةَيِسْنَرِفْلأ ىلإ َمِجْرُت -

 . م1817 َةَنَس ةَئناَمْلاْلآ ىلإ مِجْرُن -



 « عاَبش يبأ باَتِك ٌرّصَتخأ َيوَوَنلآ َماَمِإلَآ نأ ُديِفُي اَم ٌضَوَع ْحْيَّشلآ رك

 ٠١/١ 2عاجش بأ ظافلأ لَح يف َدقإلأ) ىَلَع هَتاَريِرَقَت ْعِجاَر

 ١6 /5 خيكئبّسلل «ةّيعفاشلا تاقّبطل هه ل ا ع لا

 00 0 8 هَ لا ما و 000

 ”؟94 /5 هب ةَبْهَش يِضاَق نْبال (ةّيِعِفاَشلَأ ٌتاَقَبَط»

 1 ييخُم ةَعْنَص «حالّصلأ ِنْبَأ ِتاَقَبَط ىَلَع ُلْيَذلا» - ,

7/1 

 : ا
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 لأ / 18

 ىلإ لق مث ءْبَسُْي اَهيلإَو ,"ةيِلَقدلآ ةَطَفاَحُمِب ”نيبزِش يف َدِلُو |
 . ينو ىَّتَح اَهَتْطْوَتْسَآَو ٍةَرِهاقل

 هحاَيْشَأ ِةاَبَح يِف ّتْقَأَو َسَْوَدَه ءسيرْدّتلاَو ءانفإلاب ُهْحوُيُش 0
 َنْوَصْخُي و ل ٌقئالَخ هب َعََتنَأَو

 عَرولاَو ِدْهُزلاَو ِلَمَعْلاَو ملِعْلاِب ُهوُفَصَوَو ِهِحاَلَص ىَلَع رض لأ ُعَمْجَأ
 .ِةَداَبعْلاَو كما رو

 : ُيَّرعْلأ أ لاق

 ه هل

 اريثك يشن ب ءِديِدَش ِبَعَت َدْعَب لِ ُبَكْرَي خخ ا «ديعْلأ ةالَص َدْعَب

 و

 َكِساَنَمْل َسساَنلأ 36 َلَرَي ٍّ رمل ٍجاَحلأ ةكرب ْنم جَّرَخ اذِإ َناَكَو َةَباَذلَأ نع

 َناَكَو ٠ ُعمَجْلَ أَو رصقل ٌرْضَقْلا َفِبَك ْمُهُمَلَعُيَو ِءْيَو ٍةالَّصلأ ىَلَع ْمُهُّنُحَي يو رسل َباَدآَو
 كس امص ام

 يفاَرَّطلأ نم َرْثكَأ ةكَمب ناك اذإَو ؛هِرْيغَو قيرطلأ يف ٍنآْرقْلأ ٍةوالَت ْنِم ُرْثكُي

 و

 ءاداَشْزإلا ةفخل١ يِفَو «(يِتاّمَم ٍنْبَأ ٍنيِناَوَق» يف ْتَدَرَو دَقَو ةَميِدَقْلأ دالبلا نم ٌنيِبْرِش ُدَعْبَو )١(

 . (ةُييَرَعل ٍلاَمْعَأ نم ةفحشلا» يِفَو
 ناَكْس ُدَدَع ُةَلْئَيَو «ةَروُضنَمْلا ُةئيِدَم اَهيَمِصاَع . رضوي اَلَدلآ قرش د َلاَمِش يمد ةطَفاَحم فَ )0

 ُةيلِفَقَدلأ تيم ءاَناَكْس َرْطِم ِتاَطَفاَحُم ِربكَأ ْنِم اَهَلَعْجَي اًمِم ةَمَسَن نوُيْلِم ه يِلاَوَح َةَطَفاَحُمْل

 «طاّيْمِد َةَطَفاَحُم اًهْرَّزلَأ ٍرَكْرَمب اح هت مة يَ ههه هيك ىلإ ةبسِن مشالآ اذهب

 ّنِم اَهُدُحَي طاَيْمِد عْزَ َلْوَح لل اَمْلَدِل يِقْرَّشلَأ يِلاَمّشل عاَطَمْل يف ةَيِلهَمَدلأ ةَطَقاْحَم ُعَقَتَو

 ُضييِبَألا رخَبْلا ٍلاَمّسلا َنِمَو ةَيِبْرَعْلا ةَظَفاَحُم با َنِمَو .ةئفْرَّشلا ُةَطَفاَحُم قْرَّشلأ
 . خْيشلآ رفك ةظفاحم أ ل داش .طاّيمد ةَطَفاَحُم تْقْرَّشلُأ ٍلاَمّشلَأ َنِمَو ءطّسَوَتُمْل

 0 لوط ْيَطَخَو ءالاَمِش ءالار0 "0 0 ضْزَع طخ نيب ةبيوُيلمْلا ةَطَاَحُم ٍبْيجْلا نو
 ٠" قرش .

 و0 1١ 2



 ٌرْثْؤِي ناك «هسفن ىلع َرْيْؤُيَو ءهِماّيَأ رثكأ رفّسلَاَو ةكمب موصي ناك كلذ َعَمَو
 نص 6 ها هه م هر 2 2 2 20 و سر م6 رق هر

 «ئلاعت هللآ تاَيآ نم ةيآ ناك ةلْمَجلاِبَو ءاَينّدلأ لاغشأب ثرتكي الو لومخلا

 هوم 6 5 ا م ماو م07
 اري ٌيِواَرَعْسلا هّيلع ئنثأ ءهقلخ ئلع هججح نم هجحو

 1 1 0 اه ِي م - حا 7 6 م 0

 بَل نيد ( يشق عياشلا عيا يأ لي هلم و هِلَكأَم يف عون 0 0 َ 0
 ْنِم ٌلَبقَي ال ُهَنْيََر ين هِلْجَأ يف هلأ َحَسَق ِرمْزَأل عِماَجب يِتْفُمْلأ ٌيِنيِبْرشل
 السار و سس هلا 4 3 0 م 72-6 9

 اَراَهَتَو الْيَل ِتاَقْوألأ رثكأ يف ِلَمَجْلآ ِنَع يِشْمَي ُريِصَيَو واش برع

 ةّمحَر ٍديِدُسْلَ حبل 0 ا ءَداَر وآلأَو َنآْدَقْل وُلَيَو يِشَيَ

 رثكأو ءئنم َماَيَأ للتي ىتح هما ْنِم لحي الق اًدرْفُم ٌمِرْحُي َمُث ٠ :ِلَمَجْلب

 َةَكَم ِءاَرَقفل ُهَمَعْطَأ ٌءاَشِع 0 د لج إو اق و كك يف تيا وي

 ُمَّلَعُي قيرطلا لوط يِفَو ءاَراَعَتَو الْيَل ِتْيَبْلاِب فاّرَطلآ َّنِم ُّلَمَي الَو ءْئَرَطَو
 ٍةَمِلَك ْنَع الْضَف اهب َكْؤَدبي ديول ةَمِلَك هه عمت ُداكت لَو مُهَكِسا اَنَم سان

 اَي ّحُحف هِلْضَم نم دارو ُهْنَع هلأ َيِضَر اًحيِرْضَت أ اًضيِرَت ٍدَحَأ يف

 . ىَهَتنَأ . مالشإلا ِةجَح َريَغ ّجْحَت اف الإَو لآ اَذنَم َّلْثِم يخأ



 انَْيَب َناَكَو ؛َيِيبْرَّشلأ بيِطَحْلا ٍنيّدلآ سْمَس حِلاَّصلآ َخْبّشلآ ٍءِيِجَم تْفَو
 اَنل َباَبْلآ قِلْغَأ : نيّدلآ ْروُ ُحِيَّشلآ يِ َلاَقَق ٌدوَو ٌةَاَدَص تالا

 امِإ ءِنْيِرمَأ نم لالا وْلْخَي ال :ُهل ْتَْقَف ؛ َنجاَجَ َلُكأبَف ُبيِطَحْلآ ءيِجَ
 اَمَأَو .ٍطْيَسْلأ نم َءاَج بابل اَنْلَمَق ْوَلَو ُهَعْنم اًننِكْمُي الف هلك ُهَل هل مق َنوُكي نأ

 َباَبْلآ ٍقِلْعَأ : َلاَقق ؛ باب يْلَع ىلإ جامحَن اد لك نعمل م 5 َنوُكَي ال نأ
 لِقْغَأ» :ُتيِدَح :َلاَقَف ؟َكِلَذ يف َكّليِلَد ام :ُهَل ُتْلَقَ ؛ بابا يف َذحَو
 يل اَنَأَو هَل َوُه ِءْيَش َتاَوَق ٌفاَخَي ْنَم ّقَح يف َكِلَذ :ُهَل تلقف . (لكَوتَو

 اب َكِتَحَماَسم يف َكين َرَرَحُت مح لكألا نهم : َلاَقَم . َكِلَذ ْنِم ُفاَحَأ

 ناك اَذِإَو ؛َلُخْدَي ْنَأ لق ْنم ُةْيْحَماَس ْدَق :ُهَلُتْلُقَف ؛ِةجاَجّدلآ َّنِم َكّضْخَي
 نإ نصل لَ ميرا نصا ذيل احر رَشْنُم اًّيَط ِناَسْنِإلآ ُرِطاَح
 هَْلَع لكألا َميِرَْتَّنأل التم ماع هلك ُتْيَح نم ال ارحل ُدْضقْلأ ُثْيَح :َ

 0س 2 54

 ؛ ةَعيِرّشْل لِ أ ٍنْئاَر ليلدب «سفنلا بيط : م مدعو و ئدأل ا لجل ناك امن

 َّيِضَر ُهَل َمِسَق اَم َلَكأَو ٌبيِطَحْل انقل حك هك نب يَّدلأ ٌرون ْحْيّسل -كَسَف

 َرهْظَي ْنَأ َداَرَأ ْنَم :ٌلوقَي هلأ ُهَمِحَر َصاَوَحْلأ اًيِلَع يِدّيَس ُتْعِمس ْدَقَو

 َوهَم إو هْيَلِإ َوْهْدَي اَم عيِمَجب ٍلِماَع َلَوَأ ْنُكَيلَف ٍناَمّزلآ اَدَه يف ةَحّيْمَمْلاِب
 ِءاَرَقُمْلا َنِم ٌةَّميعَم َىَيْضَأ لَو اَنَدَب آَلَو اَبْلَق َبَعْنَأ الق ءداَبِعْلا نَلَع دن

 اك نقواصل

 هم وب
. 



 ريقف ْعَم ىرت نأ َكاِّإ لوقت َو .هللأ ةاَضْرَم يف ُه ُهَلاَم ُّقِفْنُي ْنَم يخل مس هع سل و م نا 2

 سىس 8 هس 5 هر 2 امرك د ربو ل رو ن : نم ارا َنِم إف وب نَا يي اَهّتاَكَ يدار الَو ةَضيَِع اند

 عفديف ءّرصم نم الثُم ٍدنهلا دالب ئلإ ةوطخ وطختيف ؛ ةَرْطُحْلا باَحْصُأ ْنِم
 ُهَمِحَر ٌينيبرسلا ٍدَمَحُم ْخْيَّشلل ْعَمَي َناَك اَمُك ءدالبلا َكلِت ِءاَرقف ىلإ ُهَتاَكَ
 . هللأ

 َلاَقَو

 ةمالَعلأ ماَمإلا يخأ ْنِم َةَراَيِز َنَسْحَأ َمْوَيْلأ يِباَحْضَأ يف ُفرْعَأ اَمَو

 حِلاَص شل ِهبِحاَصَو هِلَجَأ يف هنلأ حم َيييرْشلا بيطَخْل نيّدلَأ سْمش
3 2 0 2 

 ٍءوُس َةَمِلَك اَمِهِتَر اي َلاَح طق اَمهْيَلَع طبضأ ْمَلَ ءاَمُهَنَع ُهللأ َيِضَر ٌيِملُسلَ

 اللا نم الوافل َن الو ملهلا لأ نم آل «ىّاَعتر قلَح ْنِم ٍدَحَأ يِف

 ةقئاط يف وول ُيِزَع د هنأ اًَذلَهَو ؛اَمُهْنَع هللأ َيِضَرَف ٠ ةََماَعلا نم

 َنِم اًضْخَش َّنأ يل َمَف َو ْلَب ْمِهِرْيَغ ْنَع الْضَف ِناَمَّزلَآ اَذلَه يِف ِءاَملعل

 اجا تين .بايْلا تخت را يف يم لج ءاملشل

 ىَفَو :ُهَل ْتْلَقَف ٠ ءَمّسْآ َنِم ةَفِعاَص هْيَلَعو ََلَع َلَرَتل هلا ُْطُن اَلوَلَم ءهِناَرْقَأ

 1١ 84 يعط ١

2 

 ّآ-

 ا
1 

 مرتع يف َكِلَذِب ِهْيَلَع ٌتْوَعَدَف معن :َلاَقَق ؟ ع 0 0 و

 ٌيجمخ ٌلضَرَم َرَم ءٌيِرْهّزلأ ؛ ءاَذ و وَ ىو مطتلتك ٌنسِلِفَّسْلَأ :ّوه «ٌيجْنَرْفإل ُتَحْلَأ 00(

 ولأ َوُه ؤن ٍلِماَع ْنَع ْنَع ْمجْنَي ئءاَضْعَألآ ير َرِئاَسَو َدَلِجْلا ٌُبيِصُي رْيَّسلأ ٌديِدَم

 ْثَرْشَتنَأ :ةيينجلا ِتالاَصّنالأب اَبِلاَغ ُهاَوْذَع لَمَتنَتَو ءِدْعُم َوْمَو ,12ءعممدعددم مه]11لدست
 رق دَقَو ٠ اسلأب َيَمْسو ةَبْوُأ يف ٌيِايِمْلأ َرََع ء َسِماَحْلأ ِنْرَقْل يِف ٌيِجْنَرُف ذالآ ٌثتاحت احتاج



 000 7 يا 0 أ 5 0_0 0 لإ - كم َ 31 ما م مص 31
 ِناَبَرْضِب نآلا نلإ و اجحلاب قرططت 1 9 زاججلا نب عجز انت

 2 1 7 رةم روم ع2 2 هر

 ةيفاعلا هللا اسن ؛ لصافملا

 هِدْهْزَو ِهِلَمَعَوِهِمْلِعَو ِهِحالَص ىَلَع َرضم ُلْهأ َعَمْجَأ ْنَمِم هلآ ُهَمِحَرَناَك
 . ِءايَحْلَأ َديِدَش ءعْضاَرَتلأ ريِثك َداَبِعْلاَو كّسْنلَأ ةّرْثك ّعَم «هعّرَوَو

 مت

 عض
 1١

 ٍةَذِمالَ ٌضْعَب ينَرَبْخَأ : (هيواتق» يِف يِرْصَبْلا ٌرَمُع *َمُح ُدّمَّسلأ ةَمالَعْلا َلاَقَو

 ُبيِطَخْلاَو ُهَسْرَد َلَمْكَأ دَقَو ُهَدْنِع اًرِضاَح َناَك ُهَّنَأ رَجَح ِنْبَأ ٍباَهَّشلآ

 ُهَعَم ْنَمِل ُباَهَشلآ َلاَفَف مارا ٍدِجْمَمْلأ َنِم َرَخآ بنج يف ُسْرَدي ٌينيبْرْسلَ
 ؛بيِطَسْلا ِنيّدلآ سْمَش َشلآ اَنِحْيَش سرد ٌرَضخَتِ اَنب اوُبَمْذَ هتبلَط ْنِم

 مير ُبيِطَخْلأ َناَكَو هيلا ر اَشْمْلا بيطَخلا َسِلْجَم اوُرَضَحَو 3 مهب َبَهَذَ

 اَم ِةءاَرِقب َتَقَوْلأ ُلْعْشَي يحْل لإ : ٍواَجُيَو رخببلأ َنِ نسل ءاَنَْأ يف يِنأَب

 نفد ْنَّمِم ناك امل هنأ إ .ملعلا ء ءاشفإ يف ُنبَحَم هتحمَو مو اضل ٍنَع هل انْوَص 7 رست

 ٍضعَب الإ هي هْيَلَع ُعِلَطَي ْنَم لق لق ءٍلوُمْحْلَأ ي ضْرأ يف ُهَمْ
 ناَمّيلَس نب ٍدّمَحمل  «ةّيعفاشلا ةّمئأ ْنِم ِهِلْؤقب 02 نَميِف ةَييَدَمْل ِلئاَوَمْلا» ةىسقرعا هم همم 1 00 1 50 نا

 3 5 اسما

 "84 : ةحفص يدزكلا

 يف «حاضيإلا شا يف نال ٠ نأ نع اهيفن ٍةَحْفّصلأ يف اًضنَأ و
 وع 0 5 8 1 7 مدح

 يِف م1054 - ه4١٠1 َماَع ىَفَوَتُمْلا ٌيِكاطْنألا ٌدُواَد ُهَرَكَذَم ءِذِيَمْوَي ُبَرَعْلا ءايِطَألآ هْبَلِإ -
 يل ٍيِرْهُزل ضاَرْمألآ َةَعيِلَط يف ٌيجنرْفِإلأ دعي « ؛ٌيجنرْفإلا ُثَحْلأ» :ُهاَعَدَو اتركم

 َةَبْهول ِةَراَنِإ يف اَهِضاَرْمَأ ْنِم ُهَسْفاَنُي لَو ( (اًيسنج ةلقتنجلا ا َرمَألا» :اًعيِدَح ىَعْذُن ْتَحَبْص تَحَبْضْأ

 . ؛اًَديِّملَأ) وأ «زذيإلا» ب ُفوُرْعَمْل «بسسكُمْلا ٍةَعاَبَمْلأ ِزَوَع ٌةَمْزالَبُم١ ئّوِس لها

 صديق ءلوُساَميِل ؛ ِرْمَتلََو َةَعاَبَطلِل يِباَجْلأَوِناَّمَجْلأ ئَدَل ُهْيعَبط ْدََو 00(
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 م6 2
 1 ديب ه2 هس ار هو كساس ا / م 1 سمس اها 2

 1 زد رضي ناك ّينيزشلا دمحم تياوخلا نأ وضراشم ضَْب نَع يواصوأ
 هل

 ئَرَج نأ َنَمَتَم هْيَلَع ِهِدِلاَو ّقَحِل َءاَدَآ ِهِدلاَو ِتْوَم َدْعَب َيِلْمَرلآا سْمَّسلأ
 1 أ

 3 ع اج

 ٍةَرْعَسْلأ نهد يِف بجي : ٌيِلْمَّرلَأ ٌسْمْسْل لاَقَف ةَلَأْسَمْل ذم يف مالك

 اَنَأ :َلاَقَق ؟َكِلَذ َلاَق ْنَم :ُبيِطَحْلأ َلاَمَك «ٌلِماَك ٌهَد اَهِضْعَب وَ دجال

 ُهَكَحُم اَي كس َمْرَح : َلاَقَو ٠ وِسِلجَم نم َماَقَو ُهَدِعاَس ُبيِطَخْلأ نتف .ُهْنَلق
 م

 هم رس

 ةو 1
 ع

 ء محلا يف حل ال َمَيِقْلانأ ملل كِل رك امنإَو ديف اَنألا تءاَجب د

 هللا ؛انْيَلَع يِفَح اًدَصَقَم َكِلَذ يف ُهَل َلَعَلَو .لوقَمْلا ظل نووي امِل لب

١ 

 هر

 نم جرخَي الف ءناضَمَر ِلَّوأ ْنِم ففكتغعَي نأ هللأ ةَمِحَر 0 ناكَو - ل 0" 17 كسل يك 705 هرم هور قر 2 #0 7 سر

 ل

 رفسلأَو ةكَمب م ب موُصَي َناَك َكِلَذ ّعَمَو ٍفاَوَّطلأ نم رك ةَكَمِب َناَك اذَِو

 ىِفَو ءايواَط َةَلْيدلا َكْلَ ُتيِبيَو َُءاَشَع َلِئاَسلأ يطغب اَمَبُدَو ءهماَيَأ ريك
0 

3 

 هباَبَش يف َناَك هوك عم ةيلاَعْلا عبس َلاَوْخَأ َدَرْوَأَو ءه941/ مآع ُهَعَم َسَح

 ٍلاَعْشَأ تربك لَو ةَرْهشل أ َمَدَعَو َلوُمْحْلا ْءيْوُي َناَكَو .ةرْثَمْل َكْلِت يف

 مَّلَسَو ِهْيََ هللأ ىَلَص هللا لوس َر رْبقِل ِةَراَيزلآ َريِثك هلل ُهَمِحَر َناَكَو . اَينّدلأ

 اًهْرَح بكي ْمَلَ روُمَألأ أَنِ أب مهاد فيرس ةَضَْولا يف بَ ري

 ْنَأ َدْعَب ٍَّ (ٍجاَمْنِمْل ظاَمْلأ يِناَعَم ةف رغم ىلإ ٍجاَتُْمْل يِنْعُم١ 4 هباَتِك يف
 9 ر 3-1

 يب نيَتَعَكَر لَصيَو مَلَس و ِهْيَلَع للا ّلَص رثنأ ٍلوُسَو ِةَراَيِز 3 َبّهْذَي

 . ةَفيرَشلا ةضْوَّرلَأ يف ةَراَخِتْسال



 م 2

 نم َةَجَحَو «لل مللا تايا نم ةيا | هَمِحَر ناك دقف .ةلمَجلاَبَو 35 - ١ 8 هوم 06 8 020 م و ور 2 8 ًَّ ًّ داو يي 2

 6 نم 7-3 8 ماو

 هقلخ ١ هححجح
 هت 207

 ومعي وو

 2 - ه40ا/- 66) َةَريِمَع
 ع
3 0 

14 
 1 حو

 ياوطن أ دون ْحْيَّسلأ -

 . ٌيِدْركْل ٌيِلشَسلا ليِلَخ ِنْب ِنَمْحَّولآ ِدْبَع ّدلَأ ٍدْبَع نب ُدَّمَحُم سمسا -

 ُيِدَهْسَمْلأ ُرْدَبلا
3 

 ه9017-٠٠) ٌئعفاشلا ٌنيِلْمَّرلأ َةَرْمَح ْنْب دَمْحَأ ٍنيَّدلآ ٌباَهِش حُب أ

 .رضمي يووم ني - ٠٠-1660

 ْيِعِفاَشلا ٌيِرْصِمْلا ٌيِوالَبَطلَ مِلاَس نب : ُدَّمَحُم نيّدلأ ٌرِصاَن

 . ةّيفوُنَمْلا ئَرق نم ةلبط نإ يشي (م1008-0٠ - هك 50:0

 .مه : 503

 هه مصار مرن و و مسعر 1 07 وكم .٠ هه

 سرزدقف « سيردتلاَو ءاتفإلاب هوزاجا « مهيديا الع مولعلا ىف رحبتف

 َنْوَصْحُي ال َقْئالَح هب َعقتنأو «هخاَيشأ ٍةاَيَح يف ئتفأَ

 عاجش يبأ ِنَتَمِل عرش ّوهَو «عاجش يبأ نتم ظافلا لح يِف عا ما - 2 0 9 هاهم 2 َ 78 2 ل

 ةّياغلأ ْنَتَم» : ئَمَسُملا يعفاشلا هقفلأ ىف يِناَهْفْصألأ نْيَسْحلأ نب َدّمْحَأ



 <” ٌينيبْرَّشلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 «ةَياَعْلا» ىَلَع ُهَلَو : ٌيّرَعلأ ُهْنَع لاق .ه91/؟ َهَنَس هِفيلَأت ْنِم ْعَرَف ؛(«بيرَقَتلأَو
 وع 7 2 28 و 0 ًَّ 3 2

 ةيِشاَح ِهِشِماَهِبَو ه١114 ماع «قالوُب يف نيب عبط .لِفاَح لّوْطُم ٌحْرَش
11 

 لضفَبَو ضوَع علا ريت هشِاَهبَو ه١ 141 ماع عيطَو ؛ج َيِياَدَملآ عيش

 ها َهَنَس ةّيَمْيَمْل ٍةَعبْطَمْلا يف َعْطَو ؛ ٌيروُجاَبْل خْيّشلآ تا َريِرَفت

 ةفخت١ :ٌةاَمَسُمْلا 2 ٌيِمرْيَجْبْلا ٍدَّمَحُم نب َناَمِيَلُس خبل ةيِشاَح عم ني تزجب

 .ها14 نس َكِلَذَكَو ه1 َةَنَسَو ««بيطَخلأ ٍحْرَش ىَلَع بيل
3 

 .ةنمزتلا دجاتتلاو نأ وتلا بام لع سن ُتاَِكْلآَو
 22 كلطت ووو ل وهم هس يحرر ا هاو ص

 َكْيَر كليطُعي فوسلو ؛ لولا نم َكَليَح هَ بالو #9 : للاعت هلؤق ٌريسفت» -

 ِءايخِإ ةَسْصوم يف ةَكشُم هن هوك ناَتيآلا /ئحُضلأ ٌةَروُس 481 # 2 حض
 2 نا

 نع 5٠5(. - +19 :ِتاَقَْو 4 ْنِم ٍعوُمْجَم َنْمِح «نسدقل 05

 مالكلا يف ٍةَمَّدَقُم١ قيقختل اًهييِدقَت يف زيزع نيد حالَص لاتَم ةَروتكّذلأ

 .(ةَلَدْمَحْلَاَو َةَلَمْسَبْلا ىَلَع

 . ع ل ار 3 هس 2 هس 2 م ”اا و 24 ل.
 يف ينزاتنتلا رمع نإ دوخشم نيم دف ؟ءاوطخلا ئل تاريرفتا -

2 
06 

 :[قل ني ذك مل) .مجزل ةلصو نقتل ب فلس - ١

 ٌةَمّيَقُم» :اَهَّلَعََو .[َكِلَذ ْنِم ْدَكأَتَأ ملا . ره ٍدْمَحْلَو ةَلَمْسَبلأ يف ةَلاَسِر -
 و

 . هيأ «ةَلَدْبَحْلاَو ةَلَمْسَبْلا ىَلَع مالكلا يف

 ٍميِكَحلأ 5 مالك ضغب ٍةقرغم ىلع اعلا يف ُريِيُمْلا ٌجاَرسْلأ»

 دنس قالوُب ٍةَعَبطم يف ِءاَرْجَأ عَ زآب عبط ٠ ِرَكْلا ٍنآْرَقْلأ ٍريِسْفت يف «ِريبَحْلا

 د0 خْيّشلل «ِنآْرقْلا يف ف لي ا فدك محل ْحْنَف١ : ِهْشِماَهِبَو هه
3 



 َلَح يف ٌعانفإلا» 5

 عبر َمَبْطَو ؛ ٌيِراَصْنألآ ايِرْكَز

 ركنا ةعيطملا يف ءازخأ أب اب َعبْطَو ؛ ؛ٌياَصيل «ٍليَسلآ ُراَوْنأ١ ِهِشِاَهبَ
 ريا ادلع يف يشل جم ْنَع تاَساَرِو تي دَقَو ه1 هس

 . ٌيِرَدْنكَّسلا للأ ِءاَطَع ِنْب أ مك ىَلَع ٌحْرَش َوُهَو «؛ٍمَكِحْلأ ُعِاَوَس -

 .[َكِلَذ ْنِم دكأَتأ هَل

 ُهَل ذجأ ْدَلَو «هبثك يف ِهّْيَلَع َلاَحَأ (ٌيِدْرَوْلأ ننال قفل يف جلا عرش

 «جاَهنملا' ٠ َباَتِك َحَّرْش : يزعل َلاَق ««ٌيِزاَريِشلِل هيسّتلآ ٌعْرَش' -
 ِيِض ىضاَقلأ هخ يشأ تاّريرخت 3 اَمهيِف َعَمج « ِنْيَميِظَع ِنْيَحْرَش (ِهيبنَتلَأ١َو

 يف عَ 2 . ِهِتاَّبَح يِف اًمِهتَباتِكَو اَمِهِتَءاَرَق 3 ْىَلَع مدل َلبفَأَو ءايِركَ

 .ةَطوُطْخَم ُهَل ْذِجَأ ْمَلَو سى

 طق َعَم ه1 ةنَس َرطهب ةيِرَجح حس ةَعْبط عبط عبط (رطقْلا ٍدِهاَوَ حش -

 ِةَعَبْطَم يِفَو .ه794١١ ةَنَس يرسل عطب عبط (ْئَدَّصلأ َّلَبَو ئَدَنلَأ

 ههال11 َهَنَس ةَييْهَوْلَ َةَعَبْطَمل يِفَو هه 4 ةَنَس َقِزاَرلأ ليَ َناّمْثُع

 ه١ 18 َهَنَس َةيِفَرَّشلأ ِةَعَبْطَمْلا يِفَو

 ملل ِلِيَع يبأ ماَمإلأ عبَشلِل َوُهَو ؛«ِناَميإلا بَعُش يف ِنيدلأ جاَهْنِم ص

 رع ه +0 ىَفَوَتْمْلا ٌيِعفاَشلَ ٌيِناَجْرُجْلا َيِميِلَحْل ٍنَسَحلآ نب يس

 ةيهقف ُلْياَسَمَو ٌةَريِثَك ماَكْحَأ هيف ءٍتاَدَلَجُم هنا رم يف ا انك

 .[َكِلَذ ْنِم دكََتأ مل .ِنيّدلآ ٍلوُضأِب ُنََحَي مم اَهُرْيَغَو

 ل ْدِجَأ ْمَلَو . (ِكلاَم ٍنْبأ كيلا ظاَعْل 0 يف كِلاَمْلَأ قِلاَحْل ُحْنَف) _

 اهنا



 ٍلدَعْلَاب رم َس 8و .ةل سقت يف مجالا ٍٍمْخَرل 0ك

 م 0 000112 م

 ل

 ةعماَج يف ةَحْسْن ُهْنِم ([ يكل /لحعل ةروس 15 ١ 4 سو ََس

 ٍدَمَحُم ىلإ ةَبوُسْنَم َيِهَو .ه4١١٠ اًهْخِيِراَت .ةحنص نيتزأ يف لوثاتشإ

 ذوتكذلا م حجر ُدَقَو ءهجالال دنس فوم ّن ٌيِيِبْرْسلآ ِبيِطَخْلأ َدَمْح | نب

 ان «ٌيِمْرَكلا يِعْزِمل (ِناَيَقِعْلا ٍدئالَق» :هقيِقْحَت يف سينا ٍميِكَحْل ُدْيَع

 نيش يلا بي رقم يب خالد ن لع نسعأ يأ
 و ما - ه١١٠ َةَنَس ىَفَوَتُمْل ٌيِرْضِمْل

 ْ .(ةَلَدْمَحْلاَو

 ْنِم َعوُمْجَم َنْمِض ةيِرِهاّطلا يف ٌةَحْسن ُهْنِ (2ةُروُزَي ْنَمِب ِتْيَمْلأ ُحَرَف» -
 يف زيِزَع ٍنيدلأ حالَص لانَم ةّروتكُدلأ ٍنَع .(ب910) :ِةَدِحاَو َةَح هَ عفو

 .اَةَلَدْمَحْلَأَو ٍةَلَمْسَبْلا ىلَع مالَكلأ يف ٍةَمّدَقُم١ . بح 2 اًهييدقت

 لائم ةّر ةَروتكُدلأ َهْنَمَعَح (ةَلَدْمَحْل حلاو ةَلَمْسَبْل مسِبْلا ْىَلَع مالكلا يف ةَمَدَقم١

 .زيِزَع نيّدلأ حالَص

 ةينَمْبَمْلا ةَعَبطمْلا يف عبط . يول جاهنملآ غ ُحْرَش جاتخُملا يَييعُم١ -

 هيف َعَّمَج ٌميِظَع ٌحْرْش َوُهَو .هعْبَط َرَوَكَت من ِءاَّرْجَأ ةَعب ةَعبْرَأِب ه1 ١4 َةَنَس



 « ءاَجش ىبأ ظافلأ ّلَح ىف ٌءاَنْفِإلا » 1

 ىءد م 2 8_0 ا 00 م م م 11 هدي ب هس 4 5

 تكي َو .يراّصنالا ًرركز يضاقلا مالْسِإلا خّيش َدْعَب هخويش تاريرخت

 يف نّيتَعكَر ِةالَصَو .ةلكرشأ ٍلوُسَر ةَراَيِز ىلإ ه هباهذ دْعَب الإ هيف افْرَح
 أَ ُماَملأ ٌلوُبَمْلأ ُهَل بتك ْدَقَر 3 «ةَراَختْسالا ةّيب َةَفيِرَّشلَأ ةَضْوَرل نت يص سا 2 0 6 و

 .ِهِتاَيَح يف ِهِتباَتِكَو هِتءاَرِق ئَلَع
 ما ىص

 ةَيِرِهاَطلأ ةَيَتكَمْل يف ن ناَنَحْسن هنم (!ئَدّتلأ ِرْطَق لش ىلإ ئدنلا ثيغم»

 ْدَدَعَو « 481 : مقرب ةيناَتلَأَو ؟177 :اَهِقاَر وأ ُدَدَعَو 8 ف

 قيِقْحَتِل اًهِيِدَقَت يف زيِزَع نيل حالَص لام ةّروُتكُدلأ ِنَع . ١ 1/ :اَهِقاَُؤ
 .(َةَلَدْمَحْلاَو َةَلَمْسَبْل أ ىلع مالكا يف ٍةَمّدَقُم١

 لل بَسَح َناَمْيَلُس ِنْب ٍدَّمَحُم َحْيّشلآ ةَيِشاَح َعَم م م 'خَحْل ُكِساَنَم١
 ا - 1858 - اها 3 2 يفت ييفاشل ٌيِدْنِهْل

 2” لش و 0

 ا“
0-7 

 27 ممقلا م14 م - ها - 8031 )٠ ٌيِعِفاَشل جمل

 ءاَجلأَو َو ِناَمَجْلا ٍتاَروُشْنَم نم َوُْهَو ."بييسلا رتل رش يف سيجما

 صرت «لوُساَميِل رْشَلَأَو َةَع

 .[َكِلَذ ْنِم كآن ملا . اةيلعْلا رباع لع يفصل ٌظِعاَوَمْلا»

 .[َكلذ نم دَكََتَأ مل . (ةّبم وُدجآلا ظاقلأ لس يف ةّيجّسلأ كونا

 م“
 1١

006 
 هتافَر

 م هب م كل
 ىزغلا لاق
 2 نين امو كاس و ع ري 02 ا و م هَ 0

 20ه ت ناك | | 5 تأ 3 2 29 ريكو مْلَو ل < 8 | 6. 0.

 سمس خب 4 و 0 و معسل هيلع
 3 را 7 رو 2 و ير و يسد

 مهم ه1 كل همك دع ع ع تا



 ١ ٌينيبرشلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمل

 ِةَنِم عْسَتَو ءاّمِهيف نيّسلأ ميِدقتب نيو عن دس ايش نان محلا

 ٌةَراَرَم 7 رواق 5

 1 ٌيِلكرْرلِل (ًمالغألا» 0
 كه ل هم وم 37

 1١07/١١. ٍكَراَبَم َىلعل (ةيقيف ولأ ططخلا»

 051/٠١ وأ 2584/4 َيلَبنَح 1 ٍداَمَعْل ننال (بَهّذلأ ٌتاَوَدَش»
. 05 

 وم

 . تْناَرْعَّشلِل (ةّيِدَّمَحُمْلأ ٍدوُهْعْلأ ِناَيَب ىف ةّيسدقلا راونألا ُحِقاَوْلا

 ةفيِلَخ يِجاَحِل (ِنوُئْفْلأَو ِبّتكْل يِماَسَأ ْنَع ٍنوُنّطلأ ُفْشَك١

 . 119 ص /7ج

 .88و ال4 وأ الا“ ءالا ل“ يزعل (ةَرِئاَسل ُبَكاَوَكْلا»

 .119/4 ةّلاَكَك اًضر َرَمُعِل َنيَِلَوُمْلا ُمَجْعُم»

 ١3. 8/1 هةَبَدَعُمْل و ةيبرَعْلا ٍتاَعوُبطَمْلا ُمَجْعُم» -

 ه/١ َنيِرَّسْمُمْلأ ُمَجْحُم١

 .17 01 ميركل ٍنآْرقْلأ ٍريِساَفَت ْمَجْعُم١ -

 .,. نيف ِراَعْلأ هَ 7

 م
 : باتكلا اذاه



 ( ءاَجّش ىبأ ٍظاَمْلَأ لَح يف ٌعاَْفإلا م

 هقفلأ ٍنوُنُم رثكَأ ْنِم م عاج يبأ نما ذ أ «بيرقّتلأَو ةَياَعْلَأ نَْم» ُّذَعُي

 َءاَج ْدَقَو .«غاتقإلا» اَذلَه اَنياَتِك ِهِحوُرُش ٌهَهَأ ْنمَو اَهُمَََو الُواَدَت َيِعِفاَّشل

 حرش (ةياَعْلا» ىلَع ُهَلَو : ُيّرَعْلا ُهْنَع ء َلاَق ُدَقَق لوط ىلإ َبَرْقَأ ُهُحْدَّش
 ص

 لأب باتك فضَو يف َّلَمَي مل بيِيَخلا نأ مَ . ىَهَتنَأ ٠ ٌلِفاَح ٌُلَوَطُم
 امك اًطْبَضَو اًحْرَش ظافلألا ُلَّذَحُي هن بنك أب هيف َفَرْعُي َوُهَف ٠ (ة*َضَتخُم)

 م وأ بانك ني أنما دفتر . ثمل يف ريمَضلا عجزت ني

 عوُرفلاَو ِدِئاَوملآَو ِتاَهيَتل ابا ان باكل َيِلاَغ اهجَرْخَم ىلإ اًوُزعَم ُُئَم

 ُدَق َّلِياَسَم ان هع بيرق ِِنوكو هيغل ينيْرْشلآ ةَكلم وقل اهيف ءاَج يل

 تاَداَبِعْلأ نم ِهَقِْلآ باَون ا اََْلَع جرت وأ هَ َرِصاَحُم اكس

 .ٍضْئاَرمْلاَو تاَياَنِحْلاَو ِتاََماَعُمْلَو
 و 2

 يبأل (ًهيبْنَتلَأ» و8 ْنَأ َدْعَب نئتَأ ُهَنَأ نمْكَت «عاتقإلا» يم ةيْحَهَأ َلَعَلَو
2 

ث يول ) َجاَهْنِمْلا َكِلَذَكَو ٌيِزاَريِشلأ قاَحْسِإ
 ا َ «غاتفإلا» ئَت 7 م

 مسَوَتلأ بلاط فاك اي .اًمُهَل ةصالخ ْنَب نيبال نْيَحْدَّسلِل

 ورش ىَلَع ُروُدَت ئَوْفلا نأ ةّيعفاّشلآ ُءاَهَقف ُدَْعَيَو .ع يَروُكْدَمْلا هْيَحْرْشِل

 «ٍجاَتْحُمْل ةَياَهْناَو ٌيِمَتيَهْل ِرَجَح ِنْبال (جاَبْحُمْل ذ خا َدْعَبف .«جاّهنملآ»
5-2 

00000 
 و هم < ًْ 2 - 0 7

 00 يف مث اَةَجْهَبْلا١ ىَلَع ٍريِغَّصلأ ِهِحْرَش يف اًيِرَكَر يِضاَقْلآ مالَكَو «ٌيِلْمّرلِل
 َئَت 2 0 هم خا ىكس هك سكس هو
 . للاعت 0 ينيبْرْسلا 00 مالك يِتأَي هل 'جهنملا حشا

 2 د سات |( 25 ل كم يل ا

 لل

0 ' 
 ترحل ُ تاَفَص اَلُو ؛ « عضاوت أ

 (ةّيْنَدَمْلا لبا ِدئاَوَقْلا» ىف ُيِدْرَكْل نام 19 0 02 .
 ا
 3 8 | 2١م: 5-9

 اما اأهمأ

 ١
 ُ ١

 32 53 ج2



 07 0 ممل ها .يامسو

 ريبْمَتلا يف َةَواَلَحْلا هتك يف هللأ ُهَمِحَر ُبيِطَخْل َقِزُر ْدَقَو :189 :ةَحْفَص

 درو وبك يف مالك يف ٌنموُسخَم ٌدَهاَمُم َوُه اَمَك ءةَرَعْلا عاَضيإَو
 يف ُلوُقَي ُتْيَح ٌيِرْصِْلا ُنِناَمْعْلا ىَتَسْمْلا َيِقَممْلا َحِلاَص دَمَحُم ةمالعْل
 : ليوّطلأ َّنِم «ٌيِنيِبْرْشل عاتقإلا حْدَم

 يِدْمْبَأ ينيب رسَكُمْلا مرا اَدِرْوَجْنِم اَهّْنْقِذ ْدَف يبل ٌمَمْلَأ ةَشْحَواَي

 يِرَهشأ ينيب رشا مليلا مفي اي يِيَتاَرَتَو يلم مهلا هَدِجاَ
 يِنيْرْشلا مِللَعْلا حْرَم َعاَبْشإ ُةُتيَمَس ْلَب عاتقإلاب تْرِفذَت

 . هتن ١ متنأ ره

 دج د1

 : ةعْبطلأ ِهِللَه
 : مِساَق ٍنْبَأ حرش طبضل َناَتيشاَح ٌتْدَمَتْغَأ

 ْنم ْىَهَتنأ (مامت» 1185 - ها ٌيِروُجاَبْل َدَمْحَأ ِنْبأ

 .ه1764١َهَنَس اَهِفيِلَأَت

 َ ءها707» َةَنَس َقآلوُي ةَعَبْطَم يِف ِفْلَوُمْل ةاّيَحب ىّلوألا ِةَرَمِْل عبط

 َنَس فرش ةَعَبْطَم يف عبط م .ه118/ َةَنَس عبط مّن ها17/5 َةئَس َعِبُط

 ه1 ِةَنَس :ْيَأ ءاَهِْقتةنسلا يف ةيَمَْمْلاِةعبْطَمْلا يف مك ه٠
 ّيِبَلَحْل يباَبْلآ ئَفَطْضُم ُةَعَبْطَم ُهْنَعَبط مْ ؛ه1171 َهَنَس اًهَبَعاَبَط ْتَداَعَأَ

 هه

 2 0 و2 0. ه ارسم 2 0 ساه 5 .ءيلا#

 هذله لكَو «تاعئطلا ريوصت تعتاتت مث ها” ةنس « رصمب هدالؤ
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 ع
 أه

2 0 - 
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 دك هر ع
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 ! 'بيِجُمْل ِبيِرَقْل حتف لع ب ِبيِرَعْل بيبحلا تووف)

 يشأ دبع وب : ٌيِراََتلَأ َيِنَْبْل َيِواَجْل ٌيِلَع نب يِبَرَع نب َرَمُع ِنْب ّيِ وو
 ”5١ه6١١١1واه١١١١ رصم (م1898- امداد - مهل 5-١؟*)

 .ه١11 ةيَمْيمْلا ةعبطملا ءةَحْفَص

 دَّمَحَم

 7 ه2 تكهعاو 2 ءممر
 نم هريع ئىلِإَو « يسيت لكشب ٌّيروُجاَبْلا ةَيِش ةيشاح ىلإ ثعحجح لا

 هل
2 

 .ليلِق َوُهَو :لاَكْشإلآَدِْم كلَ يِشاَوَحْل

 0 ِ و 7 كت 1 أ ْنِم هِحْرَش يف ُيّرَمْلا مِساَق ُنْبأ ُهَدَرْوَأ ام ثَبْنَأَف «ْخَسُنلآ ُتاَقالِتْخَ ام
 نال «ةرفوتملا تاط أ ىَلِإ عوبرلآ َنِم ئلؤأ َّيِهَو ؛تاقالتخالا ِهِذلَم
 هيَمَر يف خستلا فالتخأو ءِفْلَوُمْل ِرْضَعِل ُبَرََأ ّيّرَعْل ٍمِساَق ِنْبَأ َرْصَع

 ِتاَبَبكَمْلا نم ِتاطوُطْخَمْلِل ِرَوُص م نَلَع لوح ةَبوُعَص ْنَع ٌكيِهاَن ؛ُدَقأ
 َنوُيراَدإ ْمُه تاَبتكمل دف ف ةوأرؤنملا دع اب تت أ تأ ةَماَعْلأ

 ءِتاَطوطْخَمْلا نم ه ةدافتْسالا وأ ثخبْل ِلاَجَم ْنَع َء ديعَبلأ أ موقطَمِب نو

 ةَبوُعص وُعُص رثكأ اَهْنِم َةاَعيْسالآ َلَعْجَت لب َلوُصْحْلآ ُبْحَصن ٌهَصْن ةَمظْنَأ َنوُعِدْنُيَو ا

 ِتاَطسَْمْلا ذم َياَع يف دس ْمُّْمْتَ هك اَوُه ام ُمَلْعَي هل هللأ ٍدضَقِ

 اهلوانت يَ .ولاح نتشأ يف امنت ثيابا أب يت اهيل

 مُكَحَتب لتي خيراتلا َرْبَع ِتاَطوُطْخَمْلا ّنكَل ِءاَهَقيِقْحَتَو اَهَتَساَرِدَو
 !اهب َنيِلِهاَجْل

 ْخْبَّشلا ةيشاح ع 4 م سيئر لكشب ْثَدَمَتْغَأ دقق ,«عاتقإلا» ٌباَتَك ام
 ام

2 

 هه ؛ 1 1 ةمخ» : هَسْمْلآ «سعأأ ين سمس ع 56 ممم

 ل ئلع بيب لا ةفخت :ةاَّمَسَمل يربح بلا دمحم لس اميلس
 2 2 لآ
 ودعم

 َبيَرعْلأ بتكلا ءايحِإ راد ْنَع ةَرِداَّصلَ «عاتفإلا» ع ع مو ا طخ 1



: 
 : نفي ٌينيبْرْسلأ بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 ٍضَوَع خْيشلأ ٌر ٌريِرَقت رقت اَهِشِماَهبَو ةاَكَرْشَو ّيِبلَحْل ٌيِباَبْلأ ئَسيِع اًهباَحْصَأل

 ٌةَعِبّطل ِهْذلَمَو «لِضاَقَألأ َنِم هرْيَعلَو يِروُجاَبْلا ميِحاَرْبِإ حبش أ ريراقت ضعَبَو

82 
 ذأ

 ماس ى مسا سس 208

 هْيَذَل ْتَناَك ُتْيَح .تمرْيَجْبْلا ةيشاح ْنم اَهُنْذَحَأ خمشلا ٌتاَقالتخ

 ىشاَوَحْلأ ٌضْعَب َكِلَذَكَو .1عاتقإلا» َنِم ٍتاَطوْطْخَ هَ ّيَذَي َنْيَب و

 ْى كيش يب قو مل نكن راَونيس أب اهيل 6 ُمِجْرَآ ْتْنَكَو ههْيَلَع يبل

 ءٌصَت نو هنأ ام ةَماَلَسِل يل ةنيمَطُم ْتناَك لَ ٌمِهُم فالخ ْنِم ٌرْكْذُي
 ََ ىو 17

 ةدوُصْقَمْلا ِةَمِلَْلا َدْعَب ةَرَشاَُم بْنَ ْتْنُك َيصّتلِ هين دات ٌةَءاَرِق ُدِجَأ تْنُك اَمَدْنِعَو 00 هو

 [ 1]َنْمَض

 ُةترَدِصَأ ىزلا لكّشلا نم اًييرق 'عاَجش ىبأ نتملا ّنصن - دق

 و

 َنيِرِشاَنلأ ُتْدَجَو ينَأِل فالِخْلا اَذَه ُ قلو . للا ف لجان 9
 ْنَم لب «ة ةَحوُوْشَمْلا بكَ ْمِهتاَرْشت : يف اذه اوي ذَ صوص َلِئاَوَأل

 م
 .٠

 ٌيِنالقسعلا رجح نبال ّيِراَخْبْل حبحص مرش يراَبل حْتفا ةعبط م جاري
3 

 ىَلَع ٍدوُجْوَملأ ٍنمَمْلآَو حْرَشلآ يف تمل ٌصْنلأ َنْيَب ٌفالخلأ ٌدَجَي ةَيِقالوُبْلأ

 اَذه ُتْكَرَت باتل يِتَتَقُمَو َيِراَقْلل ءاَنْعَِر مِنْ اًعاَبتَأَف ءمزّشلأ ٍشِماَه
2017 
0 

 . تالاحلا ٍبَلْغَأ ىف ايرث ُهُدِجَأ يِذَّلأ فالِخْل
 م سام 0. د 2 واه رع ه يي

 : باتكلا اذله عّبط نم تدّرأ دقل

 و م 0

 لأ ٌظاَمْلألا ْتْيَح ْنِم ءلماَك لكسب ُهَطْبَض -



 الأ لح يف عاتفإلا 1
 ةدافتسالا ليلع يراقلا ةناعإَو «ةطوبضم ّيِهَو اهراهشإل َكَلْدَو ؛مالغألا م 014 ل ع 6- 0 2 7 8. 2 - 0 7 8 000

 حْرْشَو «تاّملكلل طئبضل و ٍتافيِرْعَتلأِب ٌءِيِلَم ثاتكلاف ؟ باتكلا نم
 هع وع ه5 2 م 207 0 8

 تقفَو ينأ وُ و تلّواح دقل ؟ تاحلطصملا
8 

 يل ائِعُم يئراَق ْنوُكَي ْنَأ يِئاَجَرَو يِعْسُو ْثْلَذَبَو ؛َكِلذ ُتْلَواَح دَقَل

 ع 00

 عاطتْسُملآ كر اَدَتِل ؛ِهِتاَحاَرِتقَأَو هتاَظَحالُمبَو ُتأَطْخَأ اَمب يِيِفاَوُيق ؛َكِلذ يف

 .ةّيلاَثلآ تاَعْبَطلا ىف

 ىَلِإ يِتقاَضإ ْنِم َوْهَف عاَجش يبأ ِنْنَم يف [ ] ِنْيَقوَقْعَم هْعَم َّنَْب اَم ّلكَو
 َتاَناَوْنُع ىف ةفاَضإلا هلله نوُكَت اَم اَيِلاَغَو . نمل نم لَوْ .لضألا

 ٌيرْعْلَ ٍمِساَق ٍنْبَأ حرش نم ٍبِلاَعْلأ ىلع ٌةَدوَُْأَم ّيهَو باَوْبَألَ ِلوُصُمْل

 ىَلاَعَت هلأ ُهَمَحَر

 «ّيْرَعْلا مِساَق نْبَآ حْرَش ةعابطب ثنق دق يِنْنأ ركذلآب ريِدَجْلأ َّنِمَو

 رْشَتلاَو ةعابطلل َتِباَجْلاَو ِناَمَجلا ئَدَل ؛الَيَعْسُم ةَياَعْلا نَْم َكِلَذَكَو

 صّرْبِق ,لوّساَميِل

 ٍ د 1» 0-3

 ْمِهتالَماَعُمَو ساّنلآ ٍتاَداَبِع ٍةَحِصب ُنَلَعَتي ِهَقِف ُباَِك ُباَتِكْلاَو ءاَذَه د
 ام ْنِم اَهِتَمالَسَو تاَموُلْعَمْلا ِةَحِص ىَلَع اًصْرِج اَذِل ؛ماَرَحْلَو ٍلالَحْلبَو

 ؛َكِلذٍرْيَغ زأ فيجضَت أ يمت اب عاطل ببالي ١ أ كفي
 رثلأ َماَمَأ ةِاوُؤَْملل اَعْفَرَو ءّصّتلأ يفف ًاَطَخ َكاَنُه نوحي ْنَأ نم اَقْوَحَو

 ؛ لكما َنِم ُبوُلْطَمْلآَو ْبجاَلآ َوُم لب ايِحاَر ُبْلطَأ لب ْحَصْنَأ ؛ ىَلاَعَت

 بتل نم هرْيَغ ةَعَجاَرْمَو .باّتكْلأ اذهب و أ ةعئّطلا ٍهِزَهب ءافتكالا َمَدَع



 هاص س هم ار -
 ا. هج 6 م6 6 ياسو

 <73” ينيب رْسلا بيطخل ا دّمحأ ِنْب ٍدَمَحَمِل -
#2 

1 
 -_ 2 هذ و دهر

 نت ٍةَحِص ْنِم ٍدْكََتلِل َكِلذ لك ؛ِةَلَاْسَمْلابَو ىَرْتَمْلاِب فراَع ٍتْفُم
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 ١ 11
 اما تح

 هذ

 ْرَسش لوُبقَمْلأ رْيِغ نِمف «ئَرْتفلْأَو مكحلا َةَكِص ْنِم يِل

 وبول َنوُذ َيِعْرَش مك ةقِرعَمِ ذأ ئَوَْم طانيسال باتكلا ىَّلِإ سأل نم
 هس

-000 

 ظ

 ٌليِلَد ُباَتِكْلاَم ِةَلَأْسَمْلا يِف ِهِلْوَق ٍداَمِتْعال ىَوْنَمْلل ٍلْهَأ مِلاَع ٍتْفُم لِ
 8 0 14 هع - م

 ْنِم ُمِلاَعْلَأ اذنه ُهاَقلَت امك ٌباتكلأ ُهَنَع ليل مّلَعُمِل م ُجاتْخَي ملعلا بلاط

 ظفحلاب اوفرُع .«تاقثلا ٍءاَمَلْعْل هاَوْفَأ ْنم قلت ُدْلِع اَذنَهَف َتَذَتاَسَأ

 نم سيو مهم نع مل اوُدَحَأ ِاَمألاَو قدا اوُرهْهَو طل
 ٍةَّصاخِبَو داتْسإلاَو يقتل هم دلشإلا ولعل ص ذو بْنكْلا ٍنوُطُب

 ال ِمْرَمْلأ ُداَكَي لَب «هرخآ ىَلِإ . . .َو ُتيِدَحْلأَو ُهَقِفْلأَو ُديِوْجَتلَو ُتاَءاَرِقْل

 يف مِهاَس ب اَم ّلكب ٍرِشاَنلآ ٍناَوْنُع ىَلَع ينيِفاَوُي ْنَم لك اَمَدَقَم م ُهكْشَأ اَمُك
 < و 57

 :ُهَل ٌلوقأ 3 ؛َكِلَذ هَباَش اَمَوٍوساَحاَرِيقا نِمَو باكل ِةَعْبَط ْنِم صن

 دن ةماصأ ْنَع ى١7ال0 :مَقَر يميل ائَوَو دَّنَ ؛اَمْيَح نأ ( كوع

 َلاَقَف ءٌفوُرْعَم هن هَلِإ َعْيُض ْنَم» : هلك شلأ ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ُّهْنَع هنأ َّيِضَر

 ٌُثيِدَح اًَذنَه : نَسيِع وأ َلاَق «ءاثلآ يف َمَلْبأ دقت اريح + هللأ َكاَرَج : هلِعافل
1 

 نإ د ةمأَن لس يح

 . هْجَوْلأ اًذنَه ْنِم لِ ِدْيَر نب ةَماَسَأ ْثيِدَح ْنِم ُةُفرْعَت ال ٌبيِرَع دي

 ةَحِلاَص ٍةَوْعَد نم يئس ال نأ ري ام َدَجَو
 آ

 يراَقلا ىلع طرأ
 ةَروصب ٍصوُصنلأ نم ديِرَمْل ٍجاَرْخِ ىلَع يِئنيِعُتَو «يِتَرِآ يف ينْديِفت 0 ُ

 ٍةحيِصنب َّيَلَع َلَخَْي ال نأ ليف ري دج إو * ؛ٍفْوشُمَو ٍةَديِفمَو ةفِرشُم

2 

 . رِشانلأ ِن َوْنُع لإ يِ اًهَلِسْرُي ٍةديِفُم
- 

 أ



 ' ٍعاَجش ش يب ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعانْفِإلا » م أ ظ

 ىَلاعَت ُهَلأسَأ ءِلَمَعْلاَو ٍراييخالاب ُتْقْقُو َنوُكأ ْنَأ ُلَمآ ماَتِحْلا يِفَ
 اًضِلاَخ ءالوُبْقَم يِلَمَع َلَعْجَي ْنَأَو ءٍماوّدلأ ىلع عَ ءَاَركِإلَو قفل

 ءاَنل َرْفْعَيَو ءاَنَمَحْرَيَو ءاَحِلاَص اَنلِعْعَتْسَيَو ِءِرْيَخْلِل اَرّسَي ْنَأَو «ىَلاَحَت ُهَل

 رن ُدْمَحْلأ نأ اًناَوْعَد ُِخآَو ءاَنْيَلَع ٌّقَح ُهَل ْنَم ٌلُكِلَو ءاََتيَدذِلَو ءاَنيِدِلاَوِلَو

 . َنيِمِلاَعْلأ ٌبَر

 َيِباَجْلا ٍباَهَوْلآ دْبَع ما م17١1 4/8١/ يف قْشَمِد



 هو
 هع

 معشر

 َيَرج عض لج
 ىسموز) ن١ ىتس)

 نيب . رم صعيب هنوأ . حورم



 و
 اق

 عر

 ّئىرقا ١ يي ىع
 ىسموز) ن١ سك

 ايرايرارب 1١ 0 تحارب تا تأ تاع



-_- 
 اس ع

 هم

 تيووس جد مو
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 و ها م ' 0 0 2 باد رطل نك 5
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 ننال ماع نو شانيل ا تنال
 م امام. سه هزه ٠ هدا / 31 تل

 هكباكمعب
 ب



 تب
 ل م

 مترا

 ّئَرج) يرض ىج
 ىصسموز) ن١> سكن)

 اياياويامب . 117 0 كلمن 21 211--717



 ا

 يلع ١ جوا نجع
 ىسمور» نهد سنو

 دييدميامب . 1110 تاب تا كأ ص تا

 ا

 وه هام ع. ادعام دع جاو م ا واقع و عاعأقو جاز جعاق دوو ع ا ءاو او ما ماو اج دو د دجعاو م هاو حاج ده واه عاو جاع ه ا عامو

 ميِقتْسُمْل طاَرَصلأ لَ هَل تي َو ءاَمالْعَأ ِءاَمَلُح رش يِذَلآ رش ُدْيَحْل
 ين يدل يجحْلأ م اق الش لَو ٠ ءٍماَقَم ىلْعَأ م هلأ َماََم اقم َلَعَجَو ٍ؛اّماَد

 َوٍةَوَضاَحُمْلا لأ مه هس َفِئاَطَل َنيِفِراَعْلأ قو ْش
0 

 تا ؛ ماَهلو أ
 نسل

0 

2 

 ب

 ع ع ١و

 اما

 ل ل ع 2 5

 هسنأو هبرق ةذل َنييِحْمْلا َقاَذَأَو واتا ذيز ذيِذل او 6 دكه تمذخل نما

 راثلازج ل تو ةعبش ةعخأ منا بج ع
 َّنَأ ُدَهْشَأَو «مالعلا كاملا هَل يرش ال ةدخَو فا !١ هنلِإ ال نأ ُدَهْشَأَو
 48 2 * اس وه. روث و وفود يا ل 3

 :َمَئاَد اًمالَسَو ةالَضَو «َنيرهاطلا َنيِِطلأ ِهتيرْذَو ِهِجاَوْرَأَو ''”هباَحْضْأَو هلآ عالص ني سس وو ع ع 0 1 1 ير رة ١ د هر 11
 ما مسك هم هليل

 ٍنيذلا ٍمْوَي لإ ٍنْيمِزالَُم
 رقم

 ؟كعبو
 31 سم هو م 2 2 م كاد هم اهار يىبا# 8

 نإ :ٌثيطخلا ءدين ئشلا دَّيَحَم ءبيجُملا بيرقلأ هّيَر ةَمْحَر ريقف ل
 ٍِ ما“ سا يحل 0[ ا - 2 م ر ريمق وفيق

 عامر سرق < هع م ىلع هس يك 0 سورك سل س7
 سس أو أَنن ١ باهش «ةماّهفلا رخبلا ربكملا 6 هلعلا ملاعلا ماَمِإلأ ٌرصَتْخَم

 1 2 5و ع م رم صم م 7 ل م همر و

 ب نَّمَسَملا «عءاّجش ىبأب ريهشلا ٌئِناَهفْصَألا دَمْحَأ نب نْيَسْحلأ نب دَّمْحَأ

 2-5 60 1 77 5-00 0 ١
 عَمْجْأَو .فنص هقفلأ يِف رّصتخُم عَدْبَأ نم ناك امل ؛«راّصتخالأ ةّياغا 1 ًِء هَ 2 م

 و ع - 0-0 31

 1 هر يده ص هم 2 2 2 ماس 20 م 8 و 2

 ءَِلَع ةزعألا ضعَب ىنم هلآ ؛فلأ ِهِمْجَح راَدقم ىلَع هيف هل عوضْؤَم

 م 5-5 م 000 >

 . ٌيمريجبلا . «هبكصو» : خسنلا ضْعَب يف (1)



 ماه فه د. ده اف و راو هاه اجأا هه واو هده هاو اه «ه رو ده هاو اف هاوار هاف فاه واو عاق و هلو هو واهو هاك ها همه هاف

 َقِلْغأ ام ُحتْفَيو هم لَكْشأ اَم حّضَوُي ءاَحْرَش ِيَلَع عض نأ ؛يإ َنيِمرْملآ

 يبل ِتاَرَدَحُمْلأ ٍدِعاَوَقْلاَو ءِتاَداَجَسْسُمْل ٍدَياَوْمْل نم َكِلَذ ىلإ اًباَض ؛ُهنم

 هلل هللا ٌتْرَحَتْسَأَف (ةَجْهَبْلا»َو «عاَهْنِمْلادَ اهيا ْىَلَع يِجوُرش يف اًهَتْعْضَو
77 
 سا

 َيِضَر ٌيِعفاَشلآ اَنِاَمِإ ماََمِيف ِنْيََعْكَر ت َتْيَلَص نأ َدْعَب هِناَمّرلآ نم َةَدُم ىَلاَعت

 ءيِرْدَص َكِلَذل حَرَشنآ ام ؛ ؟ةأَوْثَم مو ُةَبَلَكَم ٌديَجْلأ َلَعَجَو ُهاَضْرَأَو ُهْنَع هللأ

 رخألا َليِزَج َكِلَذِب اًيِجاَر «ِتاَبْعَدلأ يبوأ ني هب َُقَت حْرَش يف ُتْعَرَش

 ىَلَع اًصّرح ؛ َلِممْل تباَئْطإلأَو َلْخُمْل َراَجيِإلَ هيف يناَجأ ؛ ِباَوّتلَأَو

 ٍنَع ْىِدَتبُملا هب ينيك ؛هِدِئاَوَف ىَلَع ٍلوُصُحْلاَو .هِدِصاَق ٍمِهَفِل ٍبيِرقَلَ

 .ِهِرْيَغِل ِةَعَجاَرُمْلا ِنَع ُطّسَوَيُمْلآَو ءهِرْيَغ يف َةَعَلاَطُمْل

 ةَكَرَبب ب اَعجْرَمو ةَدْمُع «َتاَتكْلا انه َلَعْجَي نأ ىَلاَعت لأ َنِم لمَوُم يَ

 ؛دارشْلأب ىو لاَقنَ مك اَلَو َداَجَأ َفَتَص ْنَم لك اَمَق ؛ب اًمَوْلَأ "”مي ركل

 يف َنوَتَواَعَتَي سالو ؛ُتِتاَرَم نوئفْلأ ىف يف ُساَّنلأَو ءُبِهاَوَم ُّلْضَفْلَأَو

 .رخآلل ُلَوَألأ َكَوَت كو ؛لئاَوَألآ ُهْنَكَرَ اب راو فَ دَهَو «ٍلَِصمْل

 ُدوُسَحْلاَو ٌدوُسْحَم وْسْخَم معن يِذ لَو ءووُجَو لْضَنِ لَ < لع ملل ْمُكَو

 ىَلاَعَت ُهللأ يتئاَعَأ . (عاَجش يبأ ظافلأ َّلَح يف ٌعاتقإلا» : ُهَنْمَسَو ؛ُدوُسَي آل

 (9(ججْلم لَم ؛ِهِلاَضْفِإَو ِهِمَركب ميِرَكْلا هِهْجَوِل اًصِلاَح ُهَلَعَجَو هلاَمْكِإ ىلع

 .يِمِريَجبلا .؟مرك آ» :َةَكْسن ىف 001(

 ُكْدَهْل ِنِم ٌصوُلُخْلا َىِهَو ءَءاَجَّنلا ىَنْعَمِب ٌدَدَصَم رض ملل ُلَدَي ولا ةّحْسن يِفَو (0

 َمَم هيون ٌروُجَيَو :َكِيلإ لإ ٍدحَأ ىَلإاَيِهمُم َكباَذَع نم : ْيَأ «كنم جنم 9ك يأ ءهوُحنَو

 1 . يمر ْيَجْمْل .«يِاكبْلا حزق» يف مالشإلا ُحَْس هَ 5 .هِفِلَأ فْذَح



 م

 : يأ «(ميِحّرلا ناَمْحَّرلَأ هلأ مْسب) :ئلاعت هللا ُهَمِحَر فلَّوُملا لاق .َء 31 3 211 ك 08-0 سَ 2 5 و كد مه 0
 .هللأ مشبب هِلْعِف يف ْأَدْبَي لِعاف لك ذإ «ىلؤأ اذنَهَو َفلَوَأ ؤأ حتتفأ وأ ئِتبأ ١ . عرس )رج ف 50 164 يرش رو كي كو كك لك تم

 لاقف لحتزأ وأ َلَح اذإ َرِفاَسُمْلأ نأ امك «ُهل ْأَدْبَم ةّيِمْسَتلَأ َلَعَج ام ٌرِوضُي
 م0 0 0 0 - هوم أج 80 .٠ و 2 2 او َّ م أ هر مس

 . لجتزا هللا مْسب] وأ « -ارهللا مْسِب : ئنعَملا ناك ىلنأ مسي

 < * ى رص سم ير مرو دووم رعر 5 6 6 0 2
 ةفوذخملا ءامسالا نم َوُهَف و َوَهَو ٌقمسْلا نم ٌقتشم م الأ

 َلْخْدَأَو ءنوُكْسْلأ َلَع اَهُلِئاَوَأ ْثَيِنُب ٍلاَمْعِتْسالا ٍةرثكل َدَو ديك ءزاجغألا

 َوْهَو ءمْسَوْلا َنِم :َليِقَو . نكسب ِءاَدتْبالَأ ِرَذَعَتِ ل لضولا ٌةَرْمَه اَهْيَلَع

 : طلاب َلاَعق سنَب يف ْمُهْضنَب اهم ساََلُْشَع هو ةَمالَعْل

 يِلَجْنَأ ِتَمَث ٌرِشاَع ٌءاَمَس ّنُهَل ٍلَوُأ تِيِلِْب ْمْسَآَو ٌيَِسَو ْمَس

 مَ ءِدِماَحَمْلا عيِمَجِل ٌقِحَتْسُمْلآ ٍدوُج ءولا بجاولا تاذلا عمل :ةلا

 . ءامسألاةلْمُج يف مآ ىََعهَنَأَو ءىٌمسُي نأ َلِق هب ىَمَسَت اوس بم

 ُمَلْعَت لَه : ْيَأ «[56 ! يال (مهزم دوش 151 يمس ل لَ لَه : نلاَعَت َلاَق

 ؛َماللآَو تفل يلع اولد مَن امك ةَلْضأَو َو !؟كآ َرْيَغ هللا َيّمْس اَدَحَأ
 اللا َراَصَف مالا ىلإ اًهتكَرَح ْتَلِقنَو ةفخلل يلَط ٌةَرْمَهلا ٠ تفذخ م 5

 ُةنلإلاَو . ليتل ينل يف ْتَمِعْدَأَو ىَوألا تنك م 2 دك رحشم َنْيَم 7

بلع «لياب أ قب هوم لع لع ب لضألا
 . كب دولا ىلع 

 3 عا

0 

6 



 مام هاهم او و ده هادم يه ده اوأو © هده هاهو هاولأف عادوا هاه هاه سه هاه ده هاو هام اوا شه هاف هاهافا هل و م. اه دف اه هاه

 لاخلا

 2 ١ ١

 يبَرَع َوُهَو 40101000 اَرْثلآ لَع بلع م «بكْوك لكل مس أ أ نأ امك

 نآرقلا يف رك دَقَ ..مطغألا هلأ مسأ هلأ نيم دعو ءرتقألا دن

 يف : : ِضاَوَم كَم يف لإ ِنآرُقْلا يف كدي ل َكَِذِلَ :َلاَق مول علا
 11١[. :ةيآلأ | هطو ١ ١ 00 نار آو :١" رب

 هم 0 0-0 5-14

 اًمْسآ اَمُْهَو تاذ ُمْس 12 لو دبل و فيتا :

 ىشأ رْبَعِل َلاَقُي ال ذإ «ٌضصاخ ٌهنأل ميِحّرْلأ ىَلَع ُناَمْحَّرلَ مّدَقَو قْفِص

 .ٌماَعْلأ ىَلَع ٌمَدَقُم ٌصاَخْلَاَو « ميحّرْل فالخب

 2 2 ع

 ىلإ ِء املا نم ُلّزنَمْلا بتل :ليق : هريِسْفَت يف ُيِفَسَلأ لاَ : ٌةَدِياَف

 نونا َميِهاَرْبِإ ٌفُْحَصَو نوت شيش فحص : ٌةَحَيْرَأَو م انُّدلأ

2 

 وسر وى

 .َناَقرمْأَو ُوُركَ ليجنإلاَو ٌةاَرْوَتلَأَو ٌةَرَسَع ٍةاَرْوَتلأ َلْبَق ئَسوُم ْفُحْصَو

 يف ٌةَعوُمْجَم ِنآْرَقْلا يِناَعَمَو ءِنآْرَقْلا يف ٌهَع ٌةَعوُمْجَم ِبْتَكْلا لك يناَعَمَو

 عوام شبا ناتو ,ةلعدبا يف واش ُهْجَم َةَحِتاَمْلا يِناَعَمَو ََحِتاَفْل
 : مُهْضْعَب َداَز «نوكَي اَم ْنوكَي يبد ا ام دك يب :اَهاَنْعَمَو ءاَهَباَب يف

 . اَهتَطَقَن يف ِءاَْلَأ يِناَعَمَو



 .زيِزَعْلأ باتكلأب ًءاَدتَأ ةَلَدْمَسْلأب مث ِةَلَمْسَبْلاِب د < (هلل ُدْمَحْلأ)
 أ و

 مْسَبب هيف أدبي ال» هب ٌهَتْهُي ٍلاَح : ْيَأ . لاب يِذ رم لك» :رَبَحب الَمَعحَو

 هَجاَم ُنْبَأَو ؛١4 :مقَر 2179 ١/ َناَبِح ُنْبَأ ُهَجَوْحَأ] «ٌمَطَقَأ َوُهَف ميحّرل لآ نَمْح كا رش

 هاربا
 : يأ ء[1؟١/54 ُيِنْطَفَراَدذلاَو ؛0009 :مفَر */7١8 ْنَِقَهْبَبْلاَو 4 :مقَ 5 -

 :مُقَرآ َدْواَد وُبأ اَهاَوَر ةّياَور يِفَو .ةَكَرَبلأ ليلق ُنوُكيَف مات ٌرْيغ خصقات

 . (هلل ِدْمَحْلأب 4: ١

 الَمَع ِنْئ ئًءادتنالأ َنْيَب ه ٍ:َدَك ىَلاَعَت ُهللأ يع ار -َر ٌفّنَصُمْلا ٌعَّمَجَو

 «قلاطب ٌيِقِِقَح ةيقَح ًءاَدتْبالأ ذإ ؛امُهَنْيَب َضْراَعَت ال ُهَّنَأ ىلإ ةَراَشِإَو ِنْيَباَوُرلَأب
 ايِقِبِقَح تدل ءادتثالا نأ وأ ةلَدْنَحْلاب ُئِفاَضِإلَاَو ةَلَمْسَبْلاِب لّصَح ئقيقحلاَق
 2م 2 .هيم ع قدور 5
 ءٍدوُصَقَمْلا يِف عوُرْشلا لإ فيِلاَتلآ يف ٍذَحألآ َّنِم ُدَتمَي ٌّيِفْرُع ٌرمآ لب
 سس خ6 رع هر 7 سار كيه 2 3-80

 اَهِماَمَتِب ةبطخلا اَهْوَدْيَم ةفئَصُملا بتكلأف
 ةّهج لَع ٌيرايتخالا ليمَجلا ىلع ٍناَسللَأب ًءانثلأ :ةغل ٌئظفللا ٌدْمَحلأَو 1 ٍِ 57 سام كس رم سلام ال يك م هركمر

 ص :لِضاَمْلب ْمأ ؛ةرِصاَقلا مَّا :َيِهَو «لِئاَصاب قلت هاوس ٠مل

 هم 22 0 ا ا م رم 2

 ٍناَسْلآب َجَرْخَو ةُدْيَغَو دْمَحْلا ٍءانثلا ىف لخدف ؟ هب ملأ معن : ىهو

 وَجْلأ رْيَغ َلَع ِناَسّدلأب هائلا ليمَجْلابَو ؛ رسّقَّتلا ِدْمَحْنَاَك «هرئَكب هائل
2 3 0< 2 5-9 2-4 5-2 

 اَنْلُق ْنِإَو ؛ٌرَّشلََو رْبَحْلا يف ٌةَعيِقَح َءانَلآَّنِإ : مالّسلآ ٍدْبَع نْبآ يأَرب انلُق ْنِإ م” نإ م0 ا د < املا 9000 م تر م
 ل ا ا تريك م2 م ل معك مرفقا وموعثم كل
 وهو ءر قيقخت كلذ ةدئاففا لي : ٌرهاظلا َوهَو ءروهمجلا ىأَرب
 عع دس رب 6 لسا < ةققحلا آ َنْيَب هس 7 صحو ل 2# رك 3 0
 .ُهرُوَجُي ْنَم َدْنَع ِزاَجَمْلآَو ةقيِقَحَل نيب عمجلا ِةَداَرِإ مه عفد و َقّيِهاَملا



 اًجّش يبأ ٍظاَمْلَأ لَح يف ٌعاتفإلأ 65

 . د. اراد. اين اواو د. د د.عاق هد و واه هاو د. ده وأو ساه واه عاق هو ا. عداه هده اه اه اهو هاهو د ةده وأو هو وده اواو ا. فاو

 هذ - ْر هاضص 72 000 هر 7 2 هر

 َتْحَدَم :لوقت ُهَرْيغَو ّيرايتخالا ُمَعَي هنإف .ٌحْدَملا ٌيِراَيتخالَأبَو
 اًهَتَدَمَح نود اًهْيْسْح ىلع َةَّولْؤْللَآ م6 20 08 م ف م

 :وحت ةّيِرْخّسْلَو ءاَرْهَتْسالَأ ةّهج - َْلَع ناك ام ليجبتتلا ةَهَج ١ ءبَو

 . [49 :ُةيآلأ /ْناَحّدل اةررش 41 4خركحلا ديرك تن كلت تكلتإ فذ #

 الأ ىَلَع ُمعْنُم ُهَنِإ ْثْيَح ْنِم ٍمِعْنُمْل ٍميِظَْت ْنَع بني لْعِف : اَقْرَعَو
21 

 وأ دم
 م

 َمدحَو المع وأ ناجل ةبحَمَ اًداَقتْغَأ مأ ٍقاَسّلآب اَركذ َناَك ءاَوَس ريغ أ

 : [ليوطلأ َني] لبق اَمُك ؛ ِناَكْرَألأب

 اجمل ٌريِمَّضلآَو يِنَسِلَو يِدَي ةئالث ينم ءاَمَعَنلَأ مكثداقأ
4 

 هللأ َمَعْنَأ ام َعيِمَج ِدِئَعْلا ُفْرَص : اًكْرُعَو ءاَفْرُع ُدْمَحْلأ :َوُه هَهَعَل ُرْكُشلأَو و
 .هلجأل َقُِخ اَم ىلإ يَ عمل َنَِْلَع هب نعت

 ؛ ميظّْتلآ ةَهِج - ىَلَع اًقَلْطُم ٍلبِمَجْلا ىَلَع ِناَسّنلأب ُاَنَ لأ :هَمَل ٌحْدَمْلأَو

 .لياشتلا نب عوني حوذفتلا صاصيلا ىلع ذا ام :اَقْرُعَو

 ٍدْمَحْلأ ٍلوُصُحل ؛َمْعَم َنْعَم ٌةَيِئاَشْنِإ ءاَظْمَل ةَيِربَح (لل ُدْمَحْلا» َةَلْمُجَو

 اقل اعرف ةعوشؤتم نكت نأ روش بيو .اًهِلوُلْدَمِل ِناَعْذإلآ م عَم مُلكَتلاِب

 ْلَأ هيف َتْلَعَجَأ ْءاَوَس َةَلْمْجْل ُهْنَداَنَأ امك ءىَلاَعَت هل ٌصَتْخُم ُدْمَحْلَاَو

 هْيَلَع اَمَك ءِسْشِجْلِل ْمأ ؛ُرِماَط َوْمَو ُنوُهُْجْلآ ِهْيَلَع اَمَك قارثيسالِل
 ده مآ ؛ىَاَعت يعل هْنِم دق الَف ءصاّصيخاللرش مال نأ ؛يِرَمْخَمزل
 اَمك 14١ :ُةيآلا /ةبزتلا روش 1 © راكلا ف اَمُه َذِإ » :ىَلاَعَت ِهِلْوَ يف يِتَلأَك



 3 نييبّغلا بيطَخلا َدمْحَأ نب دمحم
 ىف ىف 01 م0 هل ور تدل 1 سا يف ل

 ٌئبنلا ٍدَّمَحَم انِدّيَس لع ١ َو «َنيِملاَعْلا َتَر

 هللا دِمح يذلا َدْمَحلا نأ ىنْعَم ىلع ٌيِدِحاَولَأ ُهَزاَجَأَو مالّسلا ٍدِبع نبأ هلقن رغب سس ل ا رم 2 هل ل و 2 بمقر 4-9 02 ا
 0 رسم هد 2 يع مر 20 8 07 عار 5 31 2 ا

 الف ؟ ؟ذ نم دمحب ةّريخ َو .هب ٌّنصتخم هٌواَيْلْوَأ ةهؤايبنأ هي هدمَحَو هسفن هب

 0 يك همر هاوع م ب

 نسجلا ةثالثلا ئلؤأ هريغل هنم دْرَف

24 

 سلا َّنِم قلَخلا ميِمَجِل ُكِلَمْلآ :ُهاَنْعَم ةَمّصلا ىَلَع ٌرَجْلأب ُهلْوَقَو

 : لاقي اي ٌمَلاَع ِْيَلَع ْنَلْطُي اَهْنِم لك ذِإ :مِهِرْيَغَو ٌباَوَدلأَو ة 800 أَو

 كلذ يَ ىلإ ؛نجْ مَاَعو يذإلا مَ

 ىَلَع ُقَلْطُي اَلَو ههييَريَو ُهَكِلْمَي اَم طفي هنأ (َبرلآ»ب ُكِلاَمْلآ يِمْسَ
 . 0١ :ايالا [فشوي أ روش 71 كلير لإ خج حر #9 + لات ِهِلْوَقك ٠ اًدّيقُم ال لإ ِهِرْيَغ

 هَل اَعَْج سيو و واللا شب ,ٍمَلاَع عْمَج ْمْسأ :(َنيِمَلاَحْلا) :ُهلْوَقَو
 ٌصاَخل و القمل ةمتخم . : متلو .مهرتطو دل يف ماعم أل

 واق آي كلام ُنْبَأ ُهَلاَق .هْنِم مَعَ َوُه امل اًعْمَج ْنوُكَي ال

 ُهَجلَأ ةقيقَح ةَقيِقَح ىَلَع ِمّلاَع ُعْمَجَُّلَأ ىلإ ٌريِثَك َبَهَذَو .(هحيِضْوَلا

 وُبأ َبَهَذَق ؟ ؛ نجلا اذه عيجم يذلا مناتفا ريفت يف وت م

 مالك ههاظ وهو ْمِهرْيَغَو ِءالَقُعْلَ قلَحْلأ ُْفاَنْضَأ لأ 2 كل ٍنَسَحْل

 هَلَسَو ِهيَلَع هلأ ىَّلَص ٍدمَحُم عويد ل ضد
 ل وص سس سس

 انعمَرَو ل : ىلاَعَت هِلْوَقِل (ئَنلأ ٍدَّمَحُم ٍديَس ئَلَع) مَّلَسَو (هلل : هلق
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 يف امك يعَم ُركْذَنَو لإ دكْذَأ ل

 ىَلاَعَت هلل َيِضَر ٌيِعِفاَشْلأ لوقو للملك :مقَر كال0/0] داّبِح 2 حيحص

 رْمَأ َلُكَو ؛ِءاَحْلَأ ٍرْسكِب :ْيَأ ءهتبطخ ْيَدَي َنيَب ُءَْمْل َمُدَقُي ْنَأ ُتِحَأ :ُهَْع

 َيِعِفاَشلِل مَألا» ا ينل ىَلَع َةالَّصلَأَو ِهْيَلَع َءاَنَثلآَو أ َدْيَح قر ُهَبلَط

 ؛4804 :مقَر يقتل اي 51و ِنَنْسلأ ةَقِرْعم١ 4157 :ةّحْفَص ؛َنِنَرْمْلا ُرَصِيْخُم» ؛؛0

 موونلا ةلاق امك هور 0 نع 5 ةالَّصلأ ُداَرْفِإَو ء[ا/8 ١/ ّيِوَوَبلِل ٌعوُمْجَمْلا»د

 00 أ ََصْمْلا َّنأ ”اَمَتْحَيَو .ُةْسْكَع اَذَكَو : مقر] (هِراَكْذَأ» يف

 ارك نم كذب جو ؛اطَخ اَهَطَقْسَأَو ءاَطْفَل

 9 نمَو و ءميِظَْت ةَنوُرْفَم ةَمْحَر ىلاَعَت هثلأ َنِم ةالّصلَأَو

 و رع اَعْدَو ٌعُدَضَت نجلا َنِمَو : ْيَأ َنييِمَدلأ َّنِمَو

 أ ىلع هلل بلآ ىَلَع ةالّصلا بوُجُو ِتْفَو يف فِلْئْخَأَو
 م ريخآلا ِدُهَسّتلَأ يِف ٌنِعِفاَشلآ ُهَراَمْخَآَو ٍةالَص ل : اًهُدَحَأ

 هل

 3 3-0 وه
١ 

 يم ا ٍّ 3

0 

 ع

 يبا 5 ٠
 ٍواَحَّطلََو ةّيعفاَشلا ّنِم ٌيِميِلَحلأ َراَمْخأَو .ٌَرِكذ اَمَّلُك : ُثِلاَّثلَآَو

 . ةلباََحْلأ نم ةَّعَب ْنْبَأَو ََيِكِلاَمْلا َّنِم ُىِمْخّللاَو «ةّيِفَتَحْل

 . سِلْجَم لَك يف : ٌعِباَرلأَو

 و
 م مساع

 و ني مم ه6 9

 . يمر ْيَجْبْل .اوب١ :ٍةخْسَن يف كل



 4 ييزشلا بيطَْلا مخ نب د

 هلآ َو

 ال» :ِلكك هِلْوَقِل ءورخآ يِفَو ِهِطْسَو يَِو ِءاَحُد لك وأ يف : يِصاَخَْو

 يِفَو هطْسَو يِفَو ِءاَحُد لك لَو ي يِنوُلَعْجأ لب كول حذقك ينوُلَعْجَت

 ْيَمُخ نب ُدْبَعَو او : مقر ق7 ر/؟ قاّرَدلآ ُدْبَع ُهَجَرْخَأ] « يِناَربَطل َماَوَر . هرخآ

 «ُئِمْيَتلا ثِراَحْلأ ِنْب ٍدّمَحُم ُنْب ُميِهاَرْبِ هال ةَمَجرَت 6« ليقع أَو 4١١7 :مقَر 2" 1١ :ةّحْفَص

 3 و

 ,484 /5 ٌيِعاَضَفْلاَو ؛ 151/4 :مَفَر 517/7 ؛ناَميِإلا بَعش» يف ُئِقَهِنَبْلاَو ؛ُْئيِدَح ْثْيَْي مَل : َلاَقَو

 وياج نع 144 1و

 يئس .فكَضُمْلا لوف مشا نم لون :ةلك انين ىَلَعْمَلَع :دَمَحُمَ
 امك ؛ةَديِمَحلا هلاّصخ ِةَرْثَكِل ُهَل كا نع يّ انتل نال

 هتَدالَ عباس يف هاَمَس ُدَكَو .بيكعلا ب ا! هنأ يملأ يِف يور

 لَو َكئاَبآ ٍءاَمْسَأ يف َسْيَلَو اَدَّمَحُم َكنْبَأ َتْيمَس م ! البف هيبأ تؤم

 ُهَءاَجَر هللا َقَقَح ُْدَقَو . ضْزألاَو اَمَسلأ يف َدَمْحُي نأ ُتْوَجَ َلاَق ؟ٌَكِمْوَق

 . هِمْلِع يف َّقَبَس اَمُك

 . غيبتي رم وب مل َنِإَو وب لمَ عَ لإ يأ نا: ُيِبلأَو
7 0 0 9 : 7 

 لَو نين ٍلوُسَر ّلَكَف «هغيلتتب َرِمَأَو عْرَشب ِهْيلِإ يجوأ ٌناَسْنِإ :ُلوُسَرلأَو

 ؛ بِلَطُمْل يِنَبَو ٍمِشاَه يَِب وئِمْؤُم 0 .(هلا» ىلَع (2)

 .َييقفحملَنِ عج هوتخأ ُهْنَمَأ :َلبِقَو ؛يِقَت ٍنِمْؤُم لك : لِقَو

 نذل ّمَصألأ َلَع ٍدْمَحْلأ ُةَْيَش ةبيش : ُهَمْسَأَو «بّلّطلا َّنِم ٌلِعَيْفُم ُبِلطُمْلاَو



 عاجش يبأ ِظاَفْلَأ َلَح يف ٌعانْفإل 66:

 هر

 سم 000
 . نيعمجأ هبحصَو

 ِءاَقدِضَألا ُضْعَب يِنَلأَس ْدَقَ ؛لْعَي اَم

2-4 

 را

 ليِقَو وّرْمَع ُهمْسَأَو ل ل ِشاَهَو ؛ هيتَباَوَذ يف ٌةَرِهاَظ ةَبْيَش :

 يزور يول تجاه رت شك مات نر ل و يَ اهم

 وم عمَتْجأ م : :ئياَحَصلاَو ءيِجاَص ُعْمَج وه «(ِهبْحَص) ىَلَع (3)

 يف ُلْحْدَيَف .اًنْيَش ُهْنَع وْرَي ْمَل ْوَلَو َةَدحاَو َةَعاَس ْوَلَو ءِهتاَبَح يف كي يلب

 وأ هك ةَكَنَح ْنَمَك ءِريَمُم َرْيغ ْوَلَو ٌريِغّصلأَو ؛ ؛ موُنكَم م أ نبك .ئمغألا َكِلَذ

 نم َمدقَت ام َدَْب ْيَأ ءاَهِرَتْكَأ يف ٌةَطِقاَس (ُدْعب 500 ِضْعَب يِفَو

 و ءَرَخآ ىَلِإ بوُلْسأ نم لانا اب توي ةَمِلَكْلأ هِذَهَو .هرْيَغَو ِدْمَحْل

 رع رمى ص مم مور 2-لا م ع و 2

 بملأ ىف 71 ُناَيثال ٌتَحَتْسُيَو ءمالكلا ِلَّوا ىف اهب ناتثالا زوجي

 باك ىف اَباَب اهل ٌيراَحُبْلَأ َدَقَع َدَقَو لَو هللأ ٍلوُسَرِب ًءاَذتقأ ِتاَبتاكُمْلَأَو
 ن8 2 مامر 0 م ًَّ 0 ل هر

 نع اَهِتباَيِنل هْيَوَبيَس َدنَع اّمِإ اًهيف لِماَعَلْاَو . ةَريثك ثيِداَحَأ هيف ركذَو «ةعمجلا

 هرْيغ َدْنِعدِكَو هسفن لغفلأ وأ « لعفلا

 عم
 ُدْعَب ِءْيَش ْنِم ْنكي اَمْهَم : ٌلْضَألَاَو

 «قيِدَص ُعْمَج «(ِءاقِدْضْألا ٌضْعَب) . 5 َبَلَط :ْيَأ «(يِبَلاَس ْدَقَف)



2 
 ه١ 005 0: ف مر ها يدو
 ٌينيبّرْشلا بيطخل | دمحا ِنِب دمحم

- 

 هَقِفْلا يف اًرَصَتْحُم َلَمْعَأ ْنَأ ىَلاَعَت هنلآ ُمُهَطِفَح

 5 مو 1 ىو 1 سي نو وع .س وكول
 . ةّيئاعد ةلمج (علاعت هللأ مح ) :هلوَقَو

 مرا م2 سر.
 . فنَصأ : يأ «(لّمعا نأ)

 ٌرْثك اَم :َوُهَو ءاَطوُسِتَم آل ؛ُاَنْعَم َرْثَكَو ُهظْفَل َلَق اَم ِ:َوُهَو ء(اًرَصتْخُم)

 . ظفخُيل ُدَصَنْخُي و َمهِْْطَسي مالكا ليِلَحْلأ َلاَق ُهاَنْعَمَو ُهَظْفَل
 رت م

 اص

 اًهيِقاَيَو «تاذلاب مولع نيب ْنِم ُدوُصَقَمْل وه يِزْلَأ (وقِفْلا) مْلِع (ين)
2 . 

2 

 . ماكخألا ّنم امُهدْيْغَو ُماَرَحْلََو لالحلا ُفَرْعُي هب ُهَنأل .تاآلآلاك ُهَل

 لئالَّدلأ ِتَقَباَطَتَو ْتََاَوَتَو ناتكلاَو ُئاَبْخَألَأَو ُتاَيآلآ ٍترَهاَظَت ْدَقَو
 ا

 ٍداَهَتْجالََو ءهِليِصْحَت ىَلَع ٌتَحْلأَو مْلِعْلا ةليِضَف ْىَلَع ْتَقَفاَوَتَو «ةَحيِرّصلأ
 لال مس

- 
 وكاس < 0

 موز 4 نومي ال ناو نولي نبا ىوتنسي لَه لق # : َلاَعَت ُهَلْوَق ب تاَيآلأ أ نمف
-- 0 

 » نسا ما 00 2 يم يهم وع

 : ٌهيآلأ /هَط ٌةَروُس ٠ :1 كاملِع فد ِتَّر لق 8 :لاعت هلؤقو #3 : ةيآلآ /ِرمّزلَأ ةَروُس

 درو 5 ال حاس سد مارس ير

 /ٍرِطاَف ٌةَروُس 75] « اؤكلشلا ود ٍداَبِع ّنِم َهَّللأ ىّتْح اَمَّنِإ 8 :نلاَعَت ةلَوقو ه4

 : ياعم ْنَع] ِنيَّدلَأ يف ُهَهَقْفُي اًرْيَخ هب هلل دري ْنَم» : 8 لَ راجخألا َنَو

 :مُفَو 161/1 نكح نْئآَو ؟050٠ :مْفَو ال18/5 مِلسْمَو 0١ :مَقَر 79/١ يِراَكمْل ُهَجَرعأ
 (ٍريبكْلا» ىف ُنيناَريَطلأَو 4 : مَقَر 280/١ ٌيِمراَدلَو 6 5 : مَقَر فك /؟ ُدَمْحَأَو 44

2 

 هداَنْسِإ يف : ١/ 5١ ُيِرِذْنُمْلا َلاَق :مُقَر 2471/١ َنييِماَّشلأ يِفَو 4919 :مقر 89
25 

 اح و 8 قو و ٍميِكَح يبأ ُنْبأ تع و مسي ْمَل ُلُجَر هيف : 18/١ ُىِمَتْيَهل َلاَقَو . 5 َمَسْي ْمَل ِواَر



 مام ا . ناو او واو اد. ف ده. او واق دفوأاو عاق اه دس هده هه د. ده هواه ها هه هاو هاه حاف هو و او دس و ماه هه د« ساه هلا

 ؛؟ 0 2305/1١ ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأ : : سابع ِنْبَأ ُثيِدَح . .ةَعاَمَج ُهَمَّمَضَو َناَّبِج ُنْبَأَو َةَعْرُر وُبَأَو

 . ٌحيِحَص ْنَسَح : :َلاَقَو «06 : مقر 0 ٌيِذِمْرَتلَاَو ؛7786 :مقَر 20١ ٌيِمِراَّدلأَو ليس وب رس نس ٍِك

 طبيخ دق اع زتش نع ماهم ىو 0061© يسرا يف ال اج ِرْخَأ :َرَمْع نبأ

 : مُكَر ل196 (طَسْوَألا» » يف ُنِناَرَبَطلَآَو 4 : مَقَر 248١/١ هّجاَم ْنْبَأ ةَجّرخأ :ةَرْيَرُه يبأ

 ٌيَراَخْبْلأ هاَوَو +801١/1. َرِكاَسَع ُرْيأ ُهَجَوْعَأ :َناَوْرَم نب ِكِلَمْلأ ٍدْبَع ُتيِدَح 5

 1١10[. : مقر ء718/1] ٌمِلْسُمَو [1 : مقر ,"9/1]

 اَدِحاَو الُجَر كب هلأ َيِدْهَي ْنأل» نع ىلا أ ّيِضَر َنِلَعَل ِهِكَي ُهلْوَقَو 2 - 4 سا ج1 لن 3 هم ننال و

 امال /4 ٌدِلْسُمَو ؛781417 :مُقَر 31١97 /* ُيِراَخْمْلا ُهَجَرْخَأ] (مَحَنلَأ ٍرْمَح ْنِم َكَل ٌرْيَخ
- 
 هَ

 لاق ّيِبنلآ أ َنأ 1957 : مُقَر ءالالال ١١/ َناَبِح ُنْبَأَو 15 : مقر 2088 /ه ُذَم ُدَمْحَأَو ؛؟؟405 : : مُقَر
 و

 و

 لبإلا : (مَعَنلَأ رم ٌرْمْخاَو] ٍدوُعْسَم نْبَأ ِنَع ؛ (لْهَس ُهاَوَر .[َرَسيَخ َمْوَي ّيِلَعِل

 .[. بَرَعْل َدْنِع ٍلاَوْمَألآ ٌنَسْحَأَو ُلَصْفَأ َّيِهَو ئاَرْمَحْلأ

 ةيراَج ةَقَدَص :ِثالث نم لإ ُهْلَمَع َمَطَق هنأ مآ نبأ َتاَم اذ: هلْ

 اِدَرْفُمْلا بدآلا» يِف ُيِراَخُبْلا ُهَجَرْخَأ] هل وَعْذَي حلاَص ٍدَلَو وأ هب عفتني مْلِع وأ

 ؛٠188 :مقَر كاال/؟ َدُواَد وَبَأَو ؛١5 :مقَر 210196 /8 ٌدِلْسُمَو ؛88 :مْفَر ”ى/١

17 
 ا

 ؛ 7 : مقر 248/١ هَّجاَم ُنْبَأَو ؟ ٌحيِحَص ْنَسَح :َلاَقَو ء2ل1 ف تتح ٌىِذِمَرَتلآَو

 .[8471 :مقَر لالا /؟ ُدَمْحَأَو 0١ : مقر 250١ /5 ٌنَئاَسَلَأَو

 .ٌةَرَوُهْشَم ةريثك َكِلَذ يِف ُتيِداَحَألَو

 ُهَيِعَّدَي اهَرَش ٍمَلِعْلاِب ىقك : ُهْنَع ىَلاَحَت هللا ّيِضَر َيِلَع ْنَع : راثآلآ َنِمَو
2 

7 

 ْنَم هنِم رتب نأ اًمَذ لْهَجلاِب ئَمَكَو ؛ِهْيَلِإ بسن اَذِإ هب َحَرْفَيَو «ُةْنِسْحُي ال ْنَم



 نإ ٌينيبْرْسلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُم

 .مافقادع . د6 ع افماو عداه ف دفو د عاف هو ده اف ع ده واود ه د عافاه© هاهو هده وده هاف هاف فاه ف واه عاف ده اهم هدا ويفه اه هلا#

 ملك 7 ا 1 ملك 217 هر هر مم و هت م دس ةهمو 2 هر رم هر . رو
 |3565 : ةحفص !ماّركلا ءافلخلل مالكلا كئارف» ؛٠ : ةحفَص ١ عِماسلا ةَّركذتا] . ةيف وه

 ملعلا ءولاَملأ َنِم ٌريَخ ملا .اًضنأ هلع ىاتَت لآ َيِضَ يلع نع
 سهام عمو 0 0-4

 .قافثإلاب وكري َُلِعْلاَو ةقفتلا ُهَصِقْنت ُلاَمْلَأَو «َلاَمْلا نمُرْحَت َتْنَأَو ٌكُسْوْحَي

 397-275 :ةَحْفَص «يرتلا ركب ىل ُدَئاَوَف١ ؛١/779 ؛ةَوْفَّصلأ ٌةَفِص)١ ؟ ١ «ءايلْوَأل ةَيَلح١]

 (ظاَمْحْلأ ةَرِكَذَت١ ؛؟555 - 7١١/15 «ِلاَمَكْلأ ٌبيِذَهَت١ ؟١/51 ّيِرَجَّشلَأ ٍنْبال (يِناَمَأْلأ» ؛١”مقر

 ١ (ُةَقَمَتُمْلاَو هيِقْفْلا) ؟ ١/ ١47 ["ا/9/5 هَداَدْغَب خيرات» ؟18 .

 0 هاسص لم هوا 0 يف ىف م 9 ا مالم هب بص تثار

 الف «هيف ٌرْيخ ال َملعلآ بحي ال ْنَم : هنع ئلاعت هللا َيِضَر ٌيعفاشلا نَعَو

 ذا س6 72 ملام عار 2 بم هس مار ع هس وك رت ذآ 20

 . رئاصتلا ُحاَبْصِمَو بولقلا ةاَّح نإف « ةَقاَدَص لَو ةَفِرْعَم ََُْبَو َكَنْيَب نكي

 . 74/١ َيَرَرَتلِل (ٍتاَمّللََو ِءاَمْسَألَآ ُتيِذْهَت»]

 2 ير 02 ك و ع م 09 ع 57 ل مار

 ُدنْسُم»] .ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعلا ٌتلط :اضُيأ ئعفاشلا ٍنعَو

 ؛1 1/4 «ءايلْؤألاآ ةيلج» 0 :ةَحْفَص «ِكِلاَم ِثيِدَح ُتْئاَرْع١ ؛؟1785 : : مُقَر :؛ٌنيِعِناَسلَأ

 ِناَيَب ٌعِماَج» ٠١ : ةَحْفَص «َيِقهْيَبلِل (لَحْدُمْلا» ؛917/ :ةَحْفَص ؛ متاح ي يبأ ِنْبال (َيِعِفاَسلَ ُباَدآ»

 41١7 :ةَحْفَص (ِثيِدَحْلَ ِباَحْصَأ ُفَرَش 00 : ةَحْفَص «ةاقتنالا» م ديل ِدْبَع نبال (مّلِعْل

 ٌريِس) 47140 : ةَحْفَص .يول 0 ؛ا؟ :ةَحْفَص َيِراَكَهْلا ِنِسَحْلا يبأل «َيِِفاَّشلأ ُداقَتْعأ١
 هَ نإ
 م

 ُحاَبْفي» ؛؟04 201 ١/ ؛ِتاَعّللَأَو ِءاَمْسألا ُبيِذَهَت١ ؛77 «سيسأتلآ يِلاَوَتا ؛0" ٠ (ءلشلأ ملغ

 .[7” 0 :ةَحْفَص ادَنَجْلأ

 ِةَداَبِع ْنِم ْدْيَح هقِف ٌسِلْجَم :َلاَق ءامُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَو رَمُع نبأ ِنَعو
2 

 .[؟١/١ ٌّيوَوَّتلِل وُمْجَمْلا»] . . ٌةَنَس َنيدِس



 اَجش أ ٍظاَفْلَأ لَح يف ٌعاَنقِإل 06

 مافاد. د. ا. اي د. د. واه ىف هاو واو دة د ةواه هاو اه د. د .اه .او واو عداه افأ ده ا.ه دى دس عاق سه اه ده اه ده واه ده ها هاهو

 . ةَروُهْشَم ريك كلذ يف كانا

 جو ب ةيرم بَ نسف وم ام ذهلا لضق يف نك ام نأ لف
 وأ ِهاَج ْوَأ ٍبِضْنَم وأ ةَساَير ْوَأ لاَمُك «ٌيِوْيْند ٍضَرَخِل ُءَداَرَأ ْنَمَف ل هللأ

 ٌموُمْذَم َوُهَف َكِلْذ وحن وأ ةَرهش

 ديرب ناك نمو هيَرَح ىف د ورحل َتْرَح ديري ناك نم » : لاحت لاَ
 عع -_ م

 - 07 سس. يعإم . وون سس قط 0074
 :ةيآلأ / ائَروُشلأ ٌةَروُس ,3] # بص نِمَو ةرخاألا ىف هلاَمَو اهنم ءِهَي ِهَيَوناَيَدلاَك َكَرَح

 لي م هيل و ا . 0 2 م هةر ٠ هقالتكم م0

 اًيندلا ّنِم اضّرع هب ديري ةرخآلا يف هب ٌعْفتنَي اًملع ّمَلَعَت ْنَما . نك لاَ
 :مقَر 2731 /* َدْواَك وُيَأَو 42474 :مقَر 758/7 ُدَمْحَأ ُهَجَرْحَأ] (َةَنَجْلأ ةحب ةَحَئاَر خرب مل

 ُدْنَس «ٌحيِحَص :َلاَقَو 2388 :مُقَر 06 ١/ ُمِكاَحْلَأَو 8 317/١ هَّجاَم ْنْبَأَو 68
- 
 ع

 يبأ ل ُنْبَأَو ؛ :مُكَو 381/5 ناميإلأ بَعْشا يف ُيَِْتلآَو ١ ؛ ِنْيَحْبّشلَا ٍطْرَش َلَع ُهْناَوُر ٌتاَقِ

 .اًهحير ْدِجَي مل : : ْيَأ «[711/0 هَداَدْعَب خيِراَت» ُبيِطَخْلاَو 4511517 : مَقَر ,586 / َةَبْيَش

 ملاع» نيملْسملا نم : يأ ««ةَماَيقلا َْمْوَي اًباذع سانلا دشأ» : هلي لاقَو 1 1 .٠ مما َء هساس ل[ موس 2 ه ص يف تاس ”ء ل

 3 26 يف يِقَمَْيْلاَو ها : مَقَر ا (ريِغَّصلأ» يف ُيناَربَطل ُهَجَوْحَأ] (هملعب عفتني ال

 ؛07//8:17 َرِكاَسَع ُنْبَأَو ؛77١1 :مُقَر كالا ١/ ٌيِعاَضَقْلاَو ؛77/4١ :مْفَر 384 /؟ «ِناَميإلأ

 000 م وع 2 ا ع ظهرا ب هل
 [ّيّرَبلا ةَملَس وبأ مّسقم نْب نامثع ١7189 ةّمِجَّرَت 23166 /ه ْيِدَع ْنْبَأَو

 5 - .َ 8 ةاسةوس م م م م

 . ةريثك ٌراَبخا هِملعب لَمْعَي مل يذلا ملاعلا مذ يِفَو

 . ىَلاَعَت هللآ ُهَقَ ُهَقَفَو نمل ةَياَمِك رْدَقْلأ اَذَه يِفَو

 ىف امك اًحالْطْصَأَو ؛ ٌيونْسِإلأ ُهَبَوَص امك ءاَّقَلْطُم ُمْهَمْل :ةَعَل ُهَقفْلَو



 هنَع ىَلاَحَت هلل يِضَر َيِعِفاَّشلآ ماّمإلا ِبَهْذَم ىلَع
 اطاتنتن أَو اضن ِثِداَوَحلَأ ماكخأ ةَفِرْعَم : دكر اوف مم 7 َُ 5 و

 َّىِضَر) َتعِفاَّشل اَنُه ُفَيَصُحْلا َرَكَد ذإَو ٍ؛باَمَّذلأ ْناَكَم ْنَع اًّراَجَم ِلْئاَسَمْل

 .وب اك ِِراَبْخَأ نم يفَرَط ىلإ نضل هع عن
 3 ص ن2 هل 1 00 م 5 وع أ

 َسيرْدِإ ُنْبَأ هللأ ِدْبَع وُبَأ ٌدَمَحُم ةئئألا ُناَطْلُسَو قمل دبَح :لوقنف

 نئرثلأ ٍدْبَع ّنْب ٌدَّمَحُم ةقحم هل ُهّنأل 6 َنَتلأ َذَج فام دبع نب ب لطْملأ نْيَأ

 ُبَمْنُيَو 21 ليق امك ميظع ٌبّسن َدلَهَو هوَفاَنم ِدبَع نب مِشاَه نْب ٍبلّطُمْلأ يَ

 1 ًّّ 1_2 و2-٠ سمس ع 8 سم تم هه 6 ه2 3 2
 اًدومَع حاّبّصلا قلف ْنِمَو اًرون لححضلا سمش نم هيلع نأك ٌتَسن

 اًدوجلَاَو ئقَتلأَو مراكملأ ٌراَح اس نسا هوس لإ سيف ام ه- 38 601 - سا 7 أ أ 1 0002 000 2 5 هل

 َوْهَو هلي َيَنلأ َيِقَل «ُيِعِفاَّسلآ ِهْيلِإ ُبَسْني ب يِذَلَأ وه :بئاّسلأ ْنْب ٌعِفاَشَو

 ِِش ا ا مو ا عرس مشاه يَ ِةياَر َبِحاَص َّناَك 1 (ٌغرْغّرَتُم



 ماَقْلأ لح يف ٌعاَْقإل م65

 مه ا . .٠ يو و ده د .و واه يه ةواوأاو هه ها و ده وده ها واه ىو م ىو هاي دج واي يه اه واه د فاهد.هداع ا عاماه هاف دهام ها مام

 ئهتنا اذإ ناك : هع ئبنلا نع ءاّمُهنع ىلاعت هللا ىِضَر سابع نبأ نعَو 2 8 7 9 لايك نب لح - - 5 1 ا 2 117 2 3 2

 ٍدْعَس نبأ ةَجَّرخأ] «نوباّسنلا بذك» : لوقي 5 :هئ ءَكَسُمَأ ناندع لإ بّسنلا يف

 .ةدعب : ىأ 07[20 /7 َرِكاَسَع ْنْبأو 0

 رعب مَصَألا َلَع ُهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر ُنِِفاَّشل 3 31
2 

 ما رو 3

 اهيف يفولا ين
51 4 

 .ِةَنِمَو َنيِسْمَح ةنَس نهب : :َليِقَو «َنالقْسعب : : ليِقَو هلي ينل ٌدَج مياه

 عْبَس ُنْبأ َوْهَو َنآْرُقْلا ظِفَحَو اهيا نس أَوْ م ىلإ لم
2 

2 
 مي

 .ٍةَرْشَع ْنْبَأ َوُهَو طولا ؛ نيِنِس

 هتَرقَش ِةَدِشِل ّيِجْنّزلأب فوُوَْملآ ةّكَم يِتفُم ِدِلاَخ نِ سم ىلع هَ و
٠ 26 

 نس َرْشَع َسْسح نب َُعو ءاتإلا يف هل َِذأَو ءداَدضَألا ءاَمْسَأ باب 7

 يف ناَكَو «ٍلاَح قيِضَو ٍشْيعلَأ َنِم ” لِ 1

 اَْنِم لَم َّتَح اَهِوْحَتَو ٍماَظِعْلا يف ُهديِقَتْسي يام يو املا لَم هب

 سمح َةَنَس َداَدْعَب مق مث هدم ُهَمَْرالَو ةنيِدّملأب ِكِلاَم ئلإ َلَحَر مث
 1 5 - - مرو نام مسلس هم 2 52
 مهنم ريتك ٌعَجَرَو ءاهؤاملع هيلع عمتجاف ءٍنيِتنَس اهب ماقاف ِةَنِمَو ريعسيو

 ويم ىآ اهيل اواَك بام نع
 2 ل و

 ىلإ َداَع َّمُث هَدُم اهب ماَقََف َةَكَم ىَلِإ َداَع من َميِدَقلأ ُهَباَتِك اهب َتَعَص

 ُلَرَي ْمَلَو نب ا رش اية كو نو نمسا

 ل ٌةَبْرَص ُةْئَباَصَأ ْنَأ ىَلِإ قيتعْلا اَهِِماَجِب ٍلاَمِتْشالِل اًمِزاَلُم مْلِعْلِل اًرِئاَن اَهب



 مهاأ/ 55 0 ا سك مة دساع
 ٌينيبرْشلا بيطخلا دّمْحَأ ِنْب ٍدَمَحم

 كات هلأ ٍَمْحَو ىَإ َلقَنأ مث «َلبق اَم ىلع اَماَ اَهبَسب َضِرَمف ٌةديِدَش
 َنِفْدَو «ِنْيتَتِمَو برأ ةَنَس ِبَِجَر َحْلَس ةَعُمْجْل موي دو وي ٍدوُجْوْلا ُبْطَق َوُهَو

 ل ورففا توا
 فالِخلآ يف ِةَمِ 0 آلآ عيِمَج يف ُهُملِع َرَمَتن 0

 ضال ًةلْمَي شن ٍدَرَق ملاع» : ُدوُهْشَمْل ُثيِدَحْل لمح هْيَلَعَو قارا

 . [/4 /0/ َرْكاَسَع نبأ ُهَجَرْخَأ] (اًمَْلِع

 هما وقر هسه عم ر م م ًْ

 : [رِفاَولأ َنِم] هنع لاعت هللا َيِضَر همالك نمَو

 مد ا كه ]1 سه دس كك هاك مهل ا # لع
 وقت تعوط ام نسفتلا نإف يسفن تخّرأف يعماطَم َتَم ا

 3 يي (١)نع .

 نوصُم ضرع هناي إ يفف اَنَِم َناكَو َعونفلا ُتِيَْأَو

 ْنوُهُد ُهلَعَو : ًاقنُدتَع ٍدبَع بلقب لحي م 6 اذإ

 : [لياَكلا ءوزجَم نيا ُهّْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر اًضَْأُهََو

 كرف َمعِيِهَج َتْلَأ َلَوََف َكِرْفَظ ُلْثِم ٌكَمْسِج ٌكَحاَم

 َكِردَقب يفرَتْغُمل ذِصقأف ةججاَل َتََصَق اذإَو

 َروُهْشَم اًبتك ؟ هِراَعْشأَو ِهبَسْنَو ِهِمَركَو ِهْلْضَف يف هباَحْصَأ ٍضْعَب وْ دَقَو

 اًذاَه يباَتِك ُتْدَحَمَل ِلَكمْلا ُفْوَح اَلْوَلَو .بابنألا يلوأل ٌةَرِكْذَت هتْرَكَذ اًميِفَو

 ةَياَمِكْلا هيف اَم ِهِْيَعَو جاَهْنِمْلا حْرَش١ يف ُتْرَكَذَو ؛باَوبَأب اهم

 َلَوْطَأ ىَلِإ ةَبْسْتلاِب :ْيَأ «(راّصتخالا ََياَغ يف) ُرَصَتْخُمْلآ َكِلَذ ٌنوُكَو

 د
2 
6 

 )١( يِمِرْيَجْبْلا .(يِضْرِعا :ةَحْسْن يِف .



 عاَجش يب 1 ظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنقإلأ 02/
 يأ

 | ه 2

 0 و ع هه "الس و ه- «(١)و أ 0 ه0 سياسة لس
 ىلع َعسَيو «ةهسرد :ملا ليلع © ترقي ءزاجيإلا ةَياَهنَو

 ريت ماس
 مص 0ع © ع وم ماو

 «# ار لس ار عرس 9 314 0 ِتاَم لا نم هيف َرثكأ نأَو ؛؟ هظفح ئىدتنملا

 ةَياَغ :ٌلوقَت امك .ءيَشل َكِلَذ َلَع ِرثَألا ُبْيَرَت اَهاَْعَم ِءْيّشلآ ٌةياَعَو ؛ُهْنِم نت ص مس < 3
 . اًهُؤاَرْجِإ ةَحيِحَّصلأ ٍةالَّصلأ ةَياَغَو «عيبَمْلآِب عاقتنالآ لح حبحّصلآ ع "ل

 نك

 ُدِهاَظَو ءرّصقلا : ْيأ «ةَرْمَهْلَأ َدْعَب ةّيتحَت ةييخَت ٍةاُْمب (زاَجيإلآ 3 ةَياَهِن) يف (2)

 «َكِلَذَك َوْهَو ؛ةَياَهْنلآَو َةَياَعْلاَو ءزاجيإلاَو راّصتخالا يمل ٍراَغَت هِمالَك

 ُنْبأ ُهلاَق امك ؛هلوط ٌفْذَح : ٌراَجِيإلََو ؛ ماكل ضْوَع ُفْذَح :ٌراَصتخالاَق

 ةَياَعْلا َّنْيَب قزف َرّرَقَت امم ْمِلُع ْدَقَو .ْحِهِضْعَب ْنَع ؛هِتاَراَشِإ» يف نَقلُمْل

 م

 ًاعَنلآ يف يِدَيْمْل : ْيَأ .(ملعتلا َلع) تراب حوضُول (ُبرَ رقي
1 

 ع
 . هظافلا ةَبوُذُعَو هراّصتخأ بّبسب , : ْيَأ 0 اًكيشَف

 أ

5 

2 

 .هقفلأ بلَط ىف : يأ .(يِدَببْمْلا ىَلَع) .ُرَسَبَتَي :ْيأ .(لُهْسَيَو)

بَحلآ عمال بف نع فج
 . طفيل ُصَمحُي ماََكلآ نإ :لي

 حوتَم ِنيَلْعِفْلا يف ٍةَعَراَصْملا ْفْرَح : ين
 دلع داع د

 اَمِل (ِتاَميِسْفَتلآ ّنِم هيف َريَكَأ ْنَأ) ِءاَفِدْصَأْلا ُضْمَب اًضْيَأ يِنَلأَس ()

 ( َبْدَقُِل» :خّسْتلأ ضب يف 00(



 رثلأ ىلإ اَب اِغاَر ءباَوّشلِل اًبلاَط َكِلذ ىلإ هيَ ؛ٍلاَصْخْلأ رْضَحَو

 ٌريِدَق ب ام ىلع نإ .باّشل يفت يف ىلا

 اًمِ اَهِرْيَغَو هاّيملَأ يِف اَمَك ,ةيتآلا ةّيهقِفلأ ماكخألآ َّنِم هم هميسقت مول

 آو هَ ةبجاَوْلا (لاَصِخلا) طْبض : ْيَأ .(ِرَصَح) نِم (3)

 ٍرَصَتْخُم فيِنْضَت ل : ْىَأ «(َكِلُذ ئلإ) .َلِئاَسل : يأ (ُهْنْبَجَأَت)
 .اًديِرُم : ْيَأ ؛ِلِعاقلآ ٍريِعَض ْنِم َلاَح (اَيِلاَط) :ُهُلْوَقَو . ةَبوُلْطَمْل ةئفيكلاب

 (ِرَصْخُمْلا» اًَذنَه فيِنْضَت ْىَلَع لاَ هللا ّنِم ِءاَرَجْلأ :ْئأ «(ِباَرّثلِل
 أ ٌةَيِراَج ٌةَقَدَص :ٍثاَن ْنِم لِ ُهَلَمَع م هنأ َمَدآ ُنْبَأ َتاَم اذإ» :ِكي ِهِلَْقِ

 2.38/١ ِدَرْفُمْل ٍبَدَألآ» يف ُيِراَتْبْلآ ُهَجَرْخَأ] )ل وعدي َحْلاَص ُدَلَو وأ هب ُعََتْني ْمَْلِع

 لَو ؛؟٠188 :مُقَر ك3 /8 َدْواَك وُبَأَو 95١ :مَقَر 2500 / هلم ؛88 :مُقَر

 ُيَئاَسَسلَأَو 45451 :مُقَر 248/١ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 21195 :مقَر ,ت30/

 .[نم1 مفر 507/1 ُدَمَْأَو ؛[١36 0

 َو ُهَناَحْبُس (هللأ ئلإ) .اًنِجَتْلُم : ْيَأ َرَكَذ اًمم اًضْيَأ ٌلاَح (اَبِغاَر) :ُهَلْوَقَو

 ودك ُقلَخ : :وخ يذلا (ييتل) رص لَ لشق نإ (ين نت

 ىَلَع يردي دقي نب ءَطَحْلا ُدِض :َوُه يِذَلآ (باَوّصلل) ٍدْئَعْلا يِف ةَعاطلأ
 أ و

 دّمتعاَو ُهَلَأَس ْنَم 0 دي آل ٌداَوَج ٌميِرك ُهَنِإف هِئاَدتْبَأ ىَلَع يِنَرَدْقَأ اَمَك ِهِماَمْنِإ

 .هْيلَع
 لذ

 : ْيَأ «(ديِدَق) . ُديِرُي : ْيَأ (ُءاَشَي ام ئَلَع) ىَلاَعَتَو ُهَئاَحْبُس (ُهَنِ)



 اًجّش ىبأ ٍظاَفْلَأ لح ىف ٌغاَنْمإل 1

 فيطل ِهِداَبْعبَو

 7 71 8 3 9 ا ما ره

 تاففّصلا ىدخإ َىِهَو هب اهب َدْنِع ءْيَّسلآ يف ُْثَوت هَفِص :َُردَقْلاَ
 هَ

 ٍدَقْلأ تاذلآ ُتاَفِص َّيِه يتلا َنُسلأ لمَ َدْنِع بَل ةَميِدَقْلآ نامل 2

 كك 31
6 

 ا 6
 اما

2 

5 
 عمم م 33

 ا 1
 فر يف كِل ل ع دق ؛اَقِبِقَر وأ داك اخذ ْناَسْنإل كتل ى

 ١[ :ًيآلا /فؤَكلا ةررش 113 4 ٌبتككلا دبع لع َّلَرَنأ ىلا هني ُدْبْلل ## ك نطاَوَمل

 ١[ :ُهيآلآ /ءاّرْشإلا ُةَروُس 171 التل ودبي بدأ ىلا نحتخ»

 ةيِدوُبْعْلا َّنِم ُفَرْشَأ الَوُوَتَأ ُهَمِص ٍنِمْؤْمْلِل َسِيَل : َقاَفّدلآ َيِلَع وُبأ َلاَ
 [ٍيرّسلأ َني] ُلْئاَقْلا َلاَق اَمُك

 هدي 0 ا اعني

 ْمالَّسلَأَو ٌةالَّصلآ ِهْيَلَع ب وَقْحَي ىلإ ُريِشَمْلا ءاَج اّمَل : ُيِلْيَهُسلأ َلاَق :ٌةَدِئاَف

 ٌةالَّصلأ ُمُهْيِلَع ُهدَج نع ه هيبأ ْنَع اًهيوُرَي ناك ِتاَمِلَك  ةراَسبل أ يف ُءاَطْعَأ

 اَمَك اَهَّلَك ير أ يف يب علا فيَ ل ةكف 2”"')اًفيطل اب ّىهَو ٌمالَّسلَآَو

 . ٌحيِحَص لكَو .«ٌفيطل اَي» :ةخّْسن يِف )١( م ظل 4 .0 - 0 .٠



 11 ٌِنيِبْرُسْلأ بيطَخلا َدَمْح ارب

 يِتَرِخآَو َياَيْنُد يف يِنضَرَو ُتِحَأ

 َوُه :ْيأ ءعامْجِإلأب اًضْيَأ ىَلاَحَت هِئاَمْسَأ ْنِم 20(هيبَح) :ُهّلْوَ
 مه وثش هيمو يجئاوح مضاوتبو جهلا معن داع

 َةَبْطُحْلا ِظاَفْلَأ ْنِم ُاَْدَصَق اَم ىَلَع ىَلاَعَت لأ ٍدْمَحِب َمالَكْأ اََِهْنَأ دق ْذِإَو
 .دوُصفَمْلا يف ولا لبق باتكلأاذلَه نِاَحَم ِْاَط د

 يف هِي صولخ ِفَلَوم ْنِم م دق ىو ُهَناَحُْس نأ ا

 ىَلاَعَت هللا َلَعج «ل يرش خو 5-2 ا َييلماَعْل لعل َن

 يلا نم ولع الأ من ني 2-0 ل نلغأ يف لت نجل ها
 ع ١
3 

 ص دم 1 20 20 72 2

 طع ( علمنا رفأب الإ ةّوق الو لؤح و ءانيّتحمَو

 ) )1١اًريِدَج َةَباَجِإلْأبَو' : خسلا ٍضْعَب كب يِفَو .



 اجب يبأ ٍئاَمْالَح يف غاتفإلا 0

 هك

 :َيِلَع ُثيِدَح] (ٌروُهَّطلأ ةالّصلأ ُحاَمِْم» :مَّلَسَو هْيَلَع هللأ ىَّلَص ِهِلوَقِل ُةَراَهَطلأ
 هيت عَصأ بيلا ذك َلاَقَو ال : 0 ؟ 114 : مْفَر 21517 ١/ َدْواَد وُ ُهَجَرْخَأ

 5١8/1, َةيْيَش يبأ ُنْبَأَو 94/١ َيِِفاَّشلََو ؛7070 :مُقَر 2٠١١/١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛باَلآ اَذنَه ئف

 ُينْطْمَراَدلأَو ؛517 :مْفَر 405/١. ىَلْعَي وُبَأَو ؛5١٠1 :مْقَر 2377/١ ُدَمْحَأَو 479/4 :مُقَر

 يبأ ُنْبآ ُهَجَرْخَأ : : ليِعَس يبأ ُثيِدَح ٠ ٌنَسَح ُهُدانْسِإ : َلاَقَو 29714 :مْفَر 2" 41/7 ُءاَيّضلَأَو ؛" 0
52 

 ٍطْرَش ىَلَع ٍداَتْسإلأ ٌحيِحَص :َلاَقَو «4017 :مُقَر 3777 ١/ ُمِكاَحْلَاَو ؛٠1948 :مقَر 308/1 َهَْيَش

 ُثيِدَح 84٠. :مْقَر 085/7 اطَسْوَألآ» يف ُيِناَريَطلاو ؛5887 : مْهَر .80 ١/ ْئِقَهَبْلاَو ؛مِلْسُم
 هل

 .551 ١/ نِنْطفَراَدلَأَو 49170 :مقَر .17//1717 ؛طَسْوَألا» يف ُنِناَرَبَطلأ ُهَجَرْحَأ :ِدْيَر نبش ِدْبَع
 2 آ 2 21 ٍنْبَأ ُثيِدَح .0 مَ 2٠١8/9 (طَسْوَألأ» ىف ٌيِناَرَبَطلا ُهَجَرْخ 8 4

 قا ساء يك - 2 : ساكع مث هللأ دْيَع ثيدح

 مدقق اَعْبَط ْمَدَقُم * ٌطْرَّشلأَو [ 134١ : : مُكَر 00 ١8/١ هيَ يِبأ نبأ ةَجَرْخَأ :ُفوُقوَمْلا سابع

 هو عر

 : لاَ اهب ُتنَصُملأ أَدَب ؛ اًعِضَو

2 



 رجا يري رجح
 ىسيئوزلا) نيل سكس

 دميابم امم . عك هج احب تح تأ ل تعح دم

 1 ءديبرّشلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ِدَكَحُم

 ٍلاَيَي (ٌتاتك) اًذاَه
 "ع

 ةَباَبِكَو ايْنَك ْتََبَك :َلاَقُي «ُمْمَجْلَأَو ٌدَّضلأ :ُهاَنْعَم َهَعل باتكلا َّن ْمَلْعَأَو

 متلو 1 إب ءاوْعَمَتْجَأ اذإ ٍناَلَف وب ْتَبَتَكَت : ُهلوَق ُهْنِمَو ءاًباَتِكَو

 َنوُكَي ْنَأ خصب لَو :َناَيَح وُبأ َلاَق .فوُرُحْلاَو ِتاَمِلَكْلا عاَمِتْجَأ َنِم هيف اَمِل
 2 0 72 9 مسام ماض ل عسضم - مس م 1 ةةهراص ر 6

 ةيرملا أب ببجأو .ردضملا نم كيدي ال زدضملا د ؛ بتكلأ نم اتش

 اَهِنَع ْرَيَعُيَو «ملعلا ّنِم َةَّصتخُم ِةلْمَجِل مْ احالِطْضأَو دّرجملأ َنِ أ رم يكسب

 لْصْفْلأَو ءاَيِلاَغ هو رشف ع ات بانا بوم
 . اًبِلاَغ َلِئاَسَم ىَلَع َةَلِمَتْشُم م بابل َنِم ة ٍةَّصَنْخُم ِةَلْمُجِل مس

 رطل ني زيعلا نأ لدقأاو رى ةيضوان قل ثيل

 ُهَتَْدَق اَمُك نْيَفوُذْحَم ىَلِإ ْفاَضُم ٍفوُذْحَم ٍاَدئبُم ُرَبَخ انُه ُباَتكْلأَو

 َتْمِلَع دق ْذِإَو ؛هب ُقيِلَي ام بسحب لْضَق أ باب وأ ٍباَتِك ّلُك يف ُرَدَقُي اَذَكَو

 .اناضيخأ طق أ با بانك لع يف كلذ ريدفت لإ جايا د

 ةساجنألا ِتَناَك ةّيّسج سانذألا نم ٌصوُُخلاَو قاتلا: اطل
 2 < مهكتس نوم ى ل17 و وم 2 3

- 



 هداك هد مك عه
 . بّيعلا نع نوهزنتي

 ةَنوْنْجَمْلاَو ةيَمْذلا لسع هيف ُلْخْدَيَف ءسَجْسلَأَو ِثَدَح 1 ١ م ا 4 ماقتزآ ُهّنِإ :هيف لبق ام ْنَسْحََو ءاَهرَِت ات يف فيض ءعزْدلا يف انأَو
 َنَرَيمْل

 ذآ 8 3 هه ِ
 .٠

 | :كاقُيدَمَو .َلاَر د ءطولأ نم عاتنال إف .عننلا تويتي سي وك

 ا جالو ثَدَح ب ري مَ هلع دال نب مل لاف ٠ ِتْيَمْلَأ

 . ةالّصلآ هب ُحاَبَْسَت ام لغف يه :َليِقَو . .ونمل ةمركت وف

 ٍءوضْوْلا ديِدْجَتَك ٌتَحَسْسُْمَو ءِْثَدَحْلَأ نَع ة َراَهّطلْأَك بجاَو ىلإ ُمِسَقْن
0-4 

 ٍدَسحْلاَ لاَ يِلَكَويِنَدَب ىلإ ْمِسَقْنَي بجاَْلأَمَث .ةَتوُنْسَمْلآ راسل
 كلا ِءاَيّرلأَو ٍبْجْعْلأَو

 هر

 ٍنْيَع ُضْرَف اَهِجالعَو اََّبِطَو اَهِباَبْسَأَو اَهِدوُدُح َةَفِرْعَم :نيلا رمل لَ

 وأ «بلكلا غولو يف امك امهب وأ «با تلا وأ | املأ اّمِإ ُءَْدَبْلَاَو

 فق ١

 1١ 5

 .اََح رْمَكْلا ٍباَْناَك هِسْتِب وأ «

 نت أو مالا ىلع رش ناو هع الج أ ُهَلْوَقَو

 .ةَرْمَه ُاَهْلأ ِتلِدْبَأ مث ءاَمِلَأ تَيِلْقَم اََْبَق ام َمَنَمْنآَو ُداَوْلَأ تُكّرَحَت

 ٍةَجَلاَعُم ريثك ىلإ هيف ع جوْخُم ْمَلَوةنِ رثكأ هنأ ئلاَعت لآ فطل بيج نِمَو

 .ِهْيَلِإ ٍةَجاَحْلأ موُمْعِ



 18 ٌيِنيبْرْشلا بيطَخَلأ َدّمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم

 اهب ٌريِهْطَملآ روج وُجَي يبل

 ْثبَحْلَأَو ْثَدَحْلأ ِنَع اهْنِم ّلكب : ْيَأ «(اهب ُريِهْطَتلآ ُروُجَي يتلا)
 2 7 76 42 و ص 00000 مس رم

 رش لَ ُقلْطُي : عْرَّشلأ ىِفَو «ءثداَحلا ٌءَّْشلأ :ةَمَّللأ ىف ُتَدَحْلأَو
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 مدع ؟ فل

 57 دم هَل ٠ مآ فالخب ٌءاَمْل الإ متري ا يزل ُهَنَأل ُلَوَألآ اَنُم

 اَدَيَقُم اًعاَمِتزَأ م عقر َّيِهَو ٌةَمْرُحْلا َوُه َمْدَمْل َنِإَف ُهُدْيَغ َوُْهَف ٌيِراَبتْغالأ

 ام :َوُهَو رَعْضألا َنَْب ِثَدَحْلا يف َقْرَق اَلَو لوألا فالخب ءمُجَيَتلأ وختب

 ؛كاَرْثِإ وأ عاَمِج ْنِم َلْسْعْلا َبَجْوأ اما: :َّوُهَو ْسَوتُملاَو ؛ءوُضْوْلَأ ضقت

 . ساقي أ ضيع نيو ام وهو ريالا

 يا

 ِلْوَبَك :ظَلَغُمْلاَو ؛ِبْلَكْلا وحَن ٍرْيَغ ْنِم ِهرْيَغ ِلْوَبَك طْسرَتُمْلاَو آت

 . بلكلأ أوخن

 4اوُمسَيَتم هام اوذحي َمَلَع » : ىَلاََت ِهِلْوَقِل ْثَدَحْل مْفَرِل مل َنّيََن اَمَنِإَو
 َمَقَر ُدَلَق ؛بوُجْؤلِل هوألاو كح :ةيآلا /ةدئاَمْلا ٌةَروش ه 5 :ديآلا /واّشلأ روش + 95

 . هِدَقَف َدْدِع ُمّقَي آ َبَجَو امل ٍءاّمْلَأ يَ

 ةَلاَزِإَو ِثَدَحْلا يف ِهِطاَرتْشأ ىَلَع َعاَمْجِإلآ ُهْدْيَغَو ِرِدْئْمْل ُنْبأ َلَقتَو
 ُيِلْسُحَو 457١ :مُقَر :ئراذبلا ةجرغأا 1 ِرْيَحيِحّصلَأ» ربح ىفف هلي هِلْوَقِل «ِثَبَكْل



 عاَجش يبأ لِ ٍظاَقْلأ ّلَح يف ٌعاَنْإلآ 11

 327 /؟ ُدَمْحَأَو 405 :مْفَر 48/١. ُنِئاَسَنلَأَو ؛"١٠4 :مُقر ١/*2٠١ َدْواَح وُبَأَو ؛؟584 :مُقَر

 ُيِذِمْرْملاَو ؛984 :مَفَر 419/7 ُيدْيَمُحْلاَو ؛؟1599 :مقَر 514 /؟ َناَيِح ُنْبَأَو ؛الال45 :مَقَر

 يف ُيِباَرغَألا َلاَي نيح [ مقر كورا ةَمْيَرخ ُنبَو 4١41 :مقَر ,ال6 0١

 .ًءاَم ةَئلَمْمُمْلا ُوْلَدلَآ : ُبوُنَّذلَأَو «4ِءاّم ْنِم اًبوُنَد ِهْيَلَع اوُيِض١ : ٍدِجْسَمْل
5-9 
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 لَو هوب لولا لسع َبَجَو ام آ ُهُدْيَغ فك وَلَ ّرَم اَمَك بوُج جدل م مالَأَو

 ٌلوَقْعَم وقْعَم ِهِرْيَغ َدْنِعَو ( ٌيِدْجَعَت ”ءامإلآ َدْع هب رهط َّنَكِ ريغ هب ساقي

 .ِهِرْيَغ يف ُدَجوُت آل يل ةَفاطَللاَو فر ّنِم هيف اَمِل ئَْعَمْل

 2 0 راع ص <مر رس ريع هر تار 2 0

 فيضأ اذإَو ءَةَكَّصلا نِنْعَمِب ناك دوقعلا ىلإ فيضأ اذإ «زوجَي» : ٌةيبنت

 ريغ َرَمأ ْنَم نأل ءَنْيَرْمألَأ ىنْعَمب انه َوُهَو «٠ دل يختي , ناك ِلاَعفألا لإ
 رس 1 ود 68 و 0 - هل 7

 ٠ | .٠

 . هبعالتل ئَصَحَف ؛ بَلِ اًعوُضْوم َسِيَلاَمب ب

 .ِةَدَحَوُمْلا ىَلَع ٍنيّسلآ ٍميِدَقَتب (ِاَيِم ُّعْبَس)

 سل ني ْكِكع كيو » :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل (ِءاَمَسلآ ٌءاَم) :اَهُدَحَ
 هير
04 

 اهَِرَشل اهب لأ ُهَمِحَر ُتعَصُْل ُأَدَبَو ؟[١1 :ُيآلأ /ِلاََ لا ةووش 11 (وي مُكَرقْل

 .1عوُمْجَمْلا» يف حصل َوُه اَمَك «ضزألا ىَلَع

 )١( ِءاَهَقفْلأ قالْطإَدِْع ُداَرُمْلآ ُهَّنأِل ءِنْيَمَرَحْل ٍماَمِإ :ّيَأ (ماَمإلآ َدْنِع» . -
3 



 3 ءدراكلا طخ نيغَأ .: دك هك ص سم ةسص ار ًَء 7
 يرعا ص نم -

2 

 رّهَتلأ ُءاَمَو رخببلأ ُءاَمَو

 .ِنآَلْوَف ؟ُباَحَّسلأ وأ ُدوُهْعَمْلا ُمْرِجْلا ةيآلآ يِف ِءاَمّسلآب ُداَرْمْلآ ٍلَهَ

 . اًمُهْنِم لك ْنِم َلْرْنَي نأ َعِناَم الَو كَةَضْوَرلأ ق قِئاَقَد١ يف يول اَمُهاَكَح

 و ١ :ِثيِدَحْل ُحلاَمْلا (رْخَبْلا 21َم) :اًهيِناَث ()
 سس اماس | سو .٠ 8 .٠ شاص ربل يا وقس ور
 .ِهِعاَسَنَأَو ِهِقَمَعِل اًرْخَب َيمَسَو . [50 مقرا ٌيِذِمَرتلا ُهَحَكَص ا( هتتيم

 ْنَأ
__ 
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 ؛بْذَعلَأ يف ّلِقَيَو ءاًيلاغ ُحِلاَمْلأ هب ُداَرْمْلَآَف ٌرْخَبلأ َقِلطأ ْثْيَح :ٌهيبنت 6-5 نا | همس 0 20 ه 0 0 م 8 مى 6ل 0

 .(مكْحُمْلَا» يف [هّديس نبأ ُهَلاَق مك

21 2 

 ٍبَْذَع ِرْحَب ْنِم ِءاَم لَك : هِلْوَ يف يفشل ىلع مُهْضْعَب ْمْعَب َضَرَتْغَأ :ٌةَدِياَ

 ص 5 َوُهَو حلم ٍرْخَب ْنِم حصان نحل ُهّنأِب راج هب ُريِهْطَتلاَف ٠ ءحِلاَم وأ

 : [ليوطلأ م «حَوَلمْل نب سيق ىَلْيَل ْنوُنجَم َوُهَو] ٌرِعاَّشلآ َلاَ
 لع ايي نو رخبلا هع عيشأل 0

 َنِم ءيّبنتْمل َرْهَو] ُرِعاَشلأ َلاَق ءَكِلَذ لِ ُةاَد ميِقَّسلأ ُهَمْهَف

0 

 مِقَّسلأ مْهَقْلا نم ُهَنَقآَو اَكيِحَص ًالْوَق ٍبِئِاَع ْنِم ْمَكَر
 دلع د[ هع

 2 م مك هَ هه مص وي ل م
 ءاَهِنوكُسَو ِءاَهلأ حتفب َوُهَو ءُبْذَعلأ :ْيأ ء(رهنلا ٌءاَم) :اًهثلاث (َو)



 أ ّلَح يف عاملا 2128

 3 رْئبْل َءاَمَو

 ٌثيِدَح] 2 ئش ُهَسْجَنَ ةسحني 5 2 ُءاَمْلَأ» : ْدْبِككَع هلو .(ينبل 7 :اهثباَر (و

 ُنْب فيِرط هيف ٌداَنْسِإ اَذَه 77/١: ٌيِريِصوُبْلأ َلاَق 00 0 ٍرباَج

 997 :مُقَر 03109١ َقاّرَرلآ ُدَْع ُهَجَرْخَأ :ٍساَبَع ِنْبَأ ٌتيِدَح . ِهِفْعَض ىَلَع اوُعَمْجَأ ْدَقَو «باَهِش

 :مُقَر 0015/١ املا .ٌتاَعِب ُهَلاَجِر 71/١: ْيِمَتَْهْلا َلاَق 25533 :مْفَر ,384 ١/ ُدَمْحَأَو

 ل ؛مّضلأب ةَعاَضُب رْثب ْنَع ء َلْيُس امل 4 : مُقَر 0714/١١ ُنِناَرَبَطلاَو ؛"”ه

 م و م 0 هه 2 55

 .ةمور رئب نِمَو اهنم اضّوت

 دق د

 ديني ال ُهَّنَأَو هب ةَراَهَطلا ةّكِص عم ىلع عجل لَك ؛عوُْجمْلا يفَر
 َرَكْذَو «َريِساَوَبْلا ُت تروي هن لبق اَمِل جيس اًبْنِتْسالَأ يف اًمّيِس ءهب ةّساَجّنلأ َةلاَزِ
 ؤأ ٌماَرَح هب ةَساَجْنلأ ةلاَزِإ َلَهَو .ٌيِراَخْبْل ش١ يف نقلل نب وحن ع - هماس ( لس ص 2 م 7 0- 5 6 م مي ريشه .

 رْيَغ ْنِم ٌيرشاتلا ُبيطلأَ ٌيريِمَدلا اًماكَح هج ؤأ ؟نئلؤألا فالخ وأ ٌءو 27
 م 6 3-1

 . ٌيِعَرذألل اًعَبت حيجزرت

 يذل َمَدلآ هب َلاَزَ ُهْنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَر رد اَبآ َّنَأل ةَماَرَكْلآ ُدَمَتْحُمْلآَو
 م

5-4 

 تلّسْغَو ء[7 8137 : مدر (ٍمِلْسُم حيِحص١ يف َوُه اَمَك ُهوُمَجَر َنيح يرق هتْمَدَأ

 لبق َنيِح > ْمُهْنَع ىَلعَتهللأ َيِضَر يبرأ َنبرهلأ َدْبَع اَهَدَلَو ِرْكَب يب ْتْنب ُءاَمْسَأ
20 

 َكِلَذ ُركْني ْمَلَو :ْمِرْيَغَو ةَباَحّصل َنِم رضْخمب َمََْز ِءاَمب ُهُلاَصْوَأ ْتحَّطَقَتَو



 518 َينيبرْشلا بيطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُ

 _ت- اها 6١ ١ كا  5مآا١ا

١. 

4 
 و اها ١ م اص ّح

41 0 

1 
 ١ م ١  3د

 اها

 وأ ؛ لَبَج ْوَأ ضْأ ْنِم ةَعباَنلأك «ةّيِضزألا (ِنْيَعْلأ هاَم) :اَهُسِماَخ ()

 ةَروُص ع املأ نم ََُمَي يش , :ّوُهَو ِلالزلآ َنِم ةَعبانلَأَك ةَئناَوَيَحْل

 ْنِم َمَلَسَو ِهْيَلَع هْيَلَع ذأ َّلَص ه ءِباَصَ 0 ص بالك ل أ وأ ؛ ِناَوَيَحْل

 نإ

 . ةَنّلَتمْلا ب (جلثلآ ُءاَم امر :اًهَسِداَس 0و(

 م ِءاَمَّسْلَأ ِض الزب اًمُهَنَأل ؟ ِءاَدْلَأ حتفب (ِدَرَبْل ءاَم) : اَهَعباَس )و

 ُهَلاَق . . ضزألا هْجَو ىَلَع اَمُهَل ُضِرْعَي امك ِءاَوَهَلَأ يف ُدوُمَجلآ اَمُهَل ُضِرْعَ

١ 

 ؟ 6

 ِءاَمْلأ ِراَخُب ُحْشَر اًضِيأ ِْيَلَع ُدِري ال اَذَكَو ٍ؛ُمَصُمْل ىلع ِناَدرَي الف

 يف ُيوَرَبلأ ُهَحَكَص اَمُك ُدَمَتْعُمْل َوُه اَذلَهَو هِرْذَعب ْصَقْنَيَو َةَفيِقَح ٌءاَم ُهّنأل

 اوُلاَقَو «باَحْسَأل ةَماَع هيف َءّراَت : عفا ولأ َلاَق ْنِإَو هع (هعومجملا

 اَنْلَق اَذِإ ءعْرّزلأ ُءاَم اآلَو ؛قالطإلا َلَع ًءاَم ال اًحْشَر وأ اَراَخُب ُهَنوُقَسُي

 ةَروُكْذَمْلا ِهاّيِمْلأ ٍِدَحَأ ْنَع ُجْرْخَي ال ُهَّنأل ُدَمَتْعُملَوُهَو هتيِروُهَطب
 (ماَسْفأ ةَعبْرأ ىَلَع) ٌةَروُكْذَمْلا (هاَيِمْلآ َهن)



 ُةَلاَمْعِتْسأ (هوُرْكَم ٌدْيَغ ىو ريل (ٌرهطُم) همن يف (رِهاَط) ام :اَه ُدَحَأ

 ِءاَّمَك ٍةفاضإب ِلْيَق الب ِءاَم ٌمْس أ ِهْيَلَع م ُعَقَي ام م ٍَوْهَو «(ُقَلْطُمْلا ُءاَمْلَأ َوُهَو)

 (َءاّمْلَأ ٍتأَو اَذِإ معا ادت يع أ ءقِفاَد ِءاَمَك ِةَمِصِب وأ «ِدْرَو

 هّجاَم ْنْبَأَو ؟ٌحيِحَص ٌنَسَح َلاَقَو ١7 :مقَر 509/١ ٌيِذِمَرَتلََو "18 :مُقَر ٌكِلْمُم ُهَجَرْخَأ]

 مالح : مقر ىلا ةَبْيَش يب ُنْبَأَو ؛؟15586 :مُقَر *0/5 ُدَمْحَأَو ؛١٠5 :مُقَر ء,كقالإ١

 0318/1 ةّمْيَرُخ ُنْبَأَو ؛ل4١٠ : : مقر 07 ىَلْعَي وُبَأَو ؛06 : : مَقَر 190/77 يني

 دوب يقل ديل جامي الو : ُيِقاَرِعْل ٌنيِلَول َلاَ . َّىِنَمْلا : يِنْعَي ي [0؟88 :مُْقَر

 هْيَلَع ِءاَمْل [مْسأ ٌقِلطَنَي التم ِرْثبْل ِءاّمك .مزالب َسْيَل يِذَل يَ ند ءاّمِزال

 ِبِناَج يف ِدْيَقْلا لإ ُجاَنْحُي اَمَّنِإَو هُهْنَع زاّرتخالل ةَجاَح الق هونوُدب

 . هنن . مزال ديب ُديمُمْلا َرُه قلطُملآ ُرْيَغ :اَنِلْوَمَك «تابثإلا

 . جاَهنوْلا» يف ِهْيَلَع ئَرَج ام َوُه َركَذ مب قَلطُمْلا ُفيِرْعَت :ٌةيْنت
 قم يف امو «يلخطو يي ف ا ناري يتلا ع روأو

 .َركذ اّمَع رْعي مَل هنأ َعَم ُقَلْطُم ُهنِإف ُرَمَمَو
 هب ٍريِهْظَتلأ ٍزاَوَج يف ُهَمْكُح يأ اَمّنِإو «َلْطُم ُهّلَأ عنمب بيجو

 سر

 ب

 ناجل ةزغأ بلف فاو َّنَأ ىَلَع ؛ قلطُمْل ِرْيَغ ْنِم ىَشتْسُم َوُهَف ءةَروُرَّضلِل

 . داَريِإ آل هْيَلَعَو يلع قمل امل من عاقيإ ْنِم َنوُعَِْمَي ال ِفْرْعْلآَو
 هش 2 ُلَمْعَتْسُمْل 1

 ا َو ُْرّيَعَت ْنَلَو ةَساَجَن هيف ْتَعَق َءَقَو يذل ليلَقْلأ ءاَمْل دري الَو



 ينيب رْشلا بيطخل | دّمحا ِنْب دمحم ا 025 0 م 1 سمك مشو

 و

 ؛ ُنَّمَسُمْلا ءاَمْلَآ َوُهَو « [ُةَلاَمْعَتْسا] ُهْوُرْكَم ٌرُهَطُم ٌدِهاَطَو

2 3 

 (وزكم» ُهَنَأ آلِإ ءىِريَعِل (ْوَيَطُم) ِهِسْفَن يف (هاط) ٌءاَم :اًهيناَث (2)
 :ْيأ ء(ْنَمَّسُْمْلا ُءاَمْلَأ َوْهَو) . ةراّهّطلا ىف اًهيزنت اًعْرُش ُهلاَمْعَتْسَ نو 2 000 0 ا

 ُهللأ َيِضَر َرَمُع ْنَع ُهْنَع ىَلاَعَت ُهللأ َّيِضَر ٌئيِعِفاَشلأ اعَوَر امل «نَسْشَتْمْل
 موم 2 ذا 04 ص - -- ”عاس 5 72 رس . .٠
 ُننّسْلَأ] . َصَرَملا ثروي هنإ :لاقَو هب لاّستغالا هّركَي ناك هن

1١ 

 ٍةَلاَح ىَلإ هِيَلاَح ْنَع ُسْمَّسلآ ُهلقَتَو : يأ «3 َراَح ٍدالبب َنوُكَي ْنَأ : : ُلَوأل

 ساو . باَحْضَألآ ْنَع (ِرَْبْلا» يف [ُيِناَيوُرلأ] ُهَلقَن امك ءئَرخ

 اَهِتَدِحِب َسْمَّسشلآ َّنَأل ءِنَدَبْلا يف ِهِتَراَرَح ٍلاَح يف َلَمْعَ يأ : ثيل
 ضن نأ فيخ اًتَنوُحُسِب َنَدَبْلا تقال اَذِإَف ءَءاَمْلَآ ولَْت

 يف ُهَلاَمَْتْسآ نأ اًذلَه ْنِم ُذَحْوُيَ .ٌصَرَبْلا لْصْحَبت ٠ ؛مدلأ يَ هيلع

 ٍرْيَغ يف َلممْتْسآ اَذِإ ام فالخب ؛ِةَراَهْطلاَك ءِبْرْشَك .ةَراَهَطلا يعل ِنَدَبلآ
 رتل ٍنَخَسْمْلا فالْخِبَو ؛ةَروُكْذَمْلا ِهّلعْلا ٍدْقَفِل بوت ٍلْسَغَك ءِنَدَبْل

 توب ذٍمَدَعلُه ُهَرْكُي الق .ٍبْلَك وخن ِثْوَرب ْوَلَو « سجن ّنَخُس نو ِلدَتْعُمْل
2 

 ةَدِراَب داب يف َناَك اَذِإ ام يفالِخبَو هيأت وقل ِةَموُهْبل ٍباَهَدِلَو ُْنَع فَ

0 

2 0 20 

0 



 ؤأ «ضاّيِحلاَو فّرخلاك «عبطنملا رْيغ يِف سّمْشُملَا فالخبَو ؛ِةلِدَتْعُم ْؤأ
 امو .َدَرَي نأ دعب ِندَبلا ىف لمعتسا وأ «هرهوج ِءافَصِل ٍدقن عيطنم يِف عكر مور 55 طور .ءرعم 02 مع 2 سو < م 1 6

 هر ص اس 2 ساس عار ار اد ثوار 5 ها رهو

 ُيِدْرَواَملأ ةلاق امك ؟؛الف الإَو 0

 يِفَو ؛ٌمرخُم ُهّنأل ِتِيمْلآ يف ةاَذَكَو ءِرّرَّصلأ ٍةَداَيِزِل صَرْبأل يف هّركيَو

 مرح خي مَ اَمْنَِو :ليَلاَك ُةَكَرْذُي ٌصصَرَبْلا َناَك نإ ِناَوَيَحْلَأ نم و مدل يَ

 َدْنِع ُهَلاَمْعَتْسا ُبِحَيَو ؛ٌمّسلأ فاللخب نوُنُظَم ُهَرَرَض َّنَأل متلك ُنَمَمْمْلا

 تفولا يو د: ْيَأ هِرْيَغ دق

 ا اذ الوش ل زخم ايف عضو يللا اوه

 . لباَب رايد ٍءاَمَو ؛ ِءاَنِحْلأ َةَعاَقْتَك َراَص َّتَح اَهَءاَم
 املأ

 ام هَ ( هِيَ (رَهَطُم ٌريَغ) هِسْفَن يف (ٌرِهاَط) ٌءاَم اَم :اًهُملاَث ()

 كان ؛ ؛ لوألا ٍةَلسَمْلاَكْثَدَح ْنَع ِةَاَهَطلا ضْرَف يف (لَمَْتسُمْلا) ُليِلَعْل
 ُهْنِم ْمُهْيلَع ُرياَطَتَي اَمَع َنوُرِرَتْحَي آل اوناَك َحِلاَّصلأ فلس َنَألَف ءاّرِهاَط

 :أ [ ١[ "375 : مَقَر مِلْسَُمَو ؛؟١056 : مَقَر :ُيِراَخْمْل] ا نْيَحِِحَّصلَأ» يفَو

 ى هكر. ا ماش م سرك ة رت ١١( هس ةوصورخ
 . هئوضَو ْنِم ِهْيَلَع ٌبَصَو أَضَوَنَ ِهِضَرَم يِف اًرباَج

 م

 اما

 22 هر 5

 اع بِكَ هن

 050 نخدم ست ص م 5 اء اس هل هم 2 .٠ لم 6 .

 .ةلكي ئيبنلا َدْعَب شاع اًرباَج نأل ءٌرظن اًهيِفَو « ادِتْوَم ضَرَم يِف» : خّسنلا ضْعَب يف )١(



 6 ف6 6م دع ادقعادق دو دع اف واه ع اقف داه عار هاف هه 6و فاه هاف فاق واف ده افق »6و و اه واف ىف واه و واه هاف د هافا»

 ليما عم اوناك َحِلاَصلَ فلس َنلَ ِرْيَِ ٍرْهَطُم َرَْغ هن ُهْنْوَك اَمَأَو
 ُهوُعَمْجَي ْمَلَو ؛ مميت ىلإ اوُلقتْنأ لب ٠ ءاّيِناَث ٍلاَمْعَتْسالل َلَمْعَتْسُمْلَأ اوُعَمْجَي ءمَجَي

 هك مو و
 .رذدقتسم هنال بز 535

2 
98 

 ْأَضَوَت ٌيِفَتَحَك هكْرتب ُصْخَّشل مَآ ٌهْنِم َدُب ال ام ضْرَملاب ُداَرُملا : يبن
 داقتغال راو «ءوُضُو ْنِم اَمِهتََص ةَحِصِل دب ال ذِإ «يِبَصَع ال مآ هين الب

 يَتَح هنأ وفالخب ءاَنَدَح ْعََْي مل َرِكَذ اَميِف ٌيِفَتَحْلأ َءاَم َّنأ ٌَيِعِفاَشل

 ِءاَدتقالأ يفة م ةطبا ل ند ءهداقتغأب ؛ اًراَيتعأ ٌحِصَي ال ُثْيَح جوف َنَص

 مسرعا < 58 مس مدى يو م7 00 سم م7 نس 5 سمى ه2 نينا 7
 وهو ليه « لمعتسملا ءاملا ٍلاّمعتسا عنم ةلِع ين فلتخا هيبنت

 02 ا ا ى - 6 - 3 و ص

 ُيِوَوَتلَأ َلاَقَو . ُيِعِفاَّرلأ هب َمْرَج و

 . َنيِرثكَألآ َدْنَع ردع ةلايصا 0 ع يف

 ٍلْسْعْلاَك «ة ةَراَهَطلَ لقت يف ُلَمْْسُمْلا 'ض 'يضْرف يِف ٍلَمْعَتْسُمْلا»ب َحَرَخَو

 5 1 6 أ 5 اما ع 5 اهأ ْج
“© 38 



 ماها. مه ا. اه دس ا. هع ام ده ده ماه هده. هاه عا. ا. دعا. هاه ام د. دو مام ما. عد. ساق« وده ده وده وده عه سلول ساو

 دخلا ملم ةغب والخل بلي اق لمقتل طاش ىلع ةروأ

 غلا هلا لك هنو. مليا نال 1و ب ل
 . ٍضْرَف يف ٌلَمْحَتْسُت ْمَل اَهّنَأ َعَم َتَدَحْلاآ ُعَهَْت ال اَهَنِإَ

 . اًكيَش رؤي ل نيج لسع األ وفود نهب لؤألا نع تأ

 رثكأ هب ِداَفَتْسُمْلا ثَدَحْل لأ ُعُفَر َوُه و «ضْرَف يف َلمْمْتْسآ ُهَّنَأِب ينل ِنَحَو

 ٍةَضيِرَف ْنِم
 .ةَلاَصَأ ضْرَف يف َلمْعْتْسأ ُهّنأب ن ثلاث ِنَعَو

 ام ٍلاَمختْسالآ مك هل ْتْئْنَي ال وْضْعْلا ىَلَع اًدَدَرَتُم مادام ُءاَمْلآ :ٌةَدْئاَف

 َعفَد ْتْنُج ْئَوَن ْوَلَف ءةَروُرَّصلل قاقتالآب ٍلاَمْعِتْسالا ىَلِإ ةجاَحْلا تبق

 كلذ يف كب ب ُلْسْعْل ُهََرْجَأ لي ِءاَم يف ِساَمِْنال ٍماَمَت َلْبَق ْوَلَو ةَبانَجْل

 «ِةّميَأل مالك ئَضتفم وه امك جبع نم ََْو ِهِرْيَغ يف اَذَكَو ءْثَدَحْل
 ءاَم يف ساَمِفْنالا ِماَمَت دعب اَمَم ٍناَنُج ْئَون لَو ريغ يِضاَلأ هب َحّرَصَو

 يف اَعَم اَيَوَن ْوَأ ءطَقَف َلَوَألَاَف ٍساَمِعّْنالأ مامن لبق ْوَلَو ا ََرُم وأ ءاَرْهَط ٍليِلَق

 ُ عب اك والا يوتا يف اكعد اتق نع امدح يه

 ٌّقَح يف اَهْبَلَسَو ءكَّشلأب ةيروُهّطلأ ُبْلْسَت آل األ ءِناَرْهْطَي اَمُهَّنَ ْمُهَضْعَب

 ْيضَوَمْلا ٍرْضِع ىَلَع ُهدرتمْلا ُاَمْلآَو ءحْجَرُم الب ٌحيِجْرَت ْطَنَف اَمِجِدَحأ

1+ 



 قى 2. 30 امك َرَيْحَأ ه سامو
 ٌينيبْرْسل بلي دمح نب لمحم

_- 2 

 ؛ تاّرهاطلا نم ةطلاخ اّمِب عملو

 ْنِم ُءاَمْلآ ئَرج ْنِإَف ُنوُهَط ري ْمَل نإ سْجَتتُمْلا َلَعَو بئجْلآ ِندَ ىلع
 ْنَأَك ِءوضْوْل ءاَضْعأ نم ْنكيْمَل نإ رَخآلا ِهوُضَع ىلإ ْيضَوَُمْلا وضع

0 

 ؛ الَمْحَتْسُم َراَص ٍبُجْلأ ِنَدَب وُضْع ْنِم ْوَلَو وضع ْنم َرطاََت ذأ هيكل رواج

 ُديِصَي ال هِسْكَعَو ٍدِعاَسلا ىلإ فحل َنِيَك «فْذاَقتلا هيف بي ام مَعَ
 همك َفَرَغ ْوَلَو يار هب َمَرَج امك ُاَوَهْلآ ُهَقَرَح ْنِإَو ِرْذْعَلل “00 هوو

 اَم َْلَع ىَلوألا َةَلْسَعْلا ههج خو ٍلْسَغ َدْعَب ّت ٌثدْحُم وأ قَباَجْآ َعْفَر ئَوت بْنُ

 عَ مالّسل ِلْبَع ُنْبَأ لَ امك َتاَّثلَأ ٍتاَسَعْلا وأ ؛ُهَدْيَعَو ٌيِشَكْرَّرلَأ ُهَلاَق

 َر وني مو وليت هام ني ثالث ني ٠ َّلقأ ىَلَع َراَصِتقالأ ِدرُي مل ْنِإ ُهَجْوَأ

 همك يف امي لسع المتن مَراَص َقلطأ ل
| 

 ىلعلا

 1: د1 د

 فخير ؤأ ُهْنْوَل وأ ُهُمْعَط (يَمَتمْلا) ُءاَمْلأ لَمْمَتْسُمْلا ِءاَمْلَأ ُلْثِم ()
 ” 4و سوو ب م رك مو لسه ينص رس وك 24 .َء 72

 اًهلضف نكذي ال يتلأ (تاّرِهاطلا) ن ناّيعالا (نم هطلاخ) . ءيشب : يأ ((اَمب)

 | ريعَت 7 ؟ ٌيلَبَج مَلِمَو ٌيَِمَو ٍرَجَش ِءاَمَو ِناَرْفْعَرَو ِكْسِمْك ءاَهنَع قْدَسْسُمْل

 ١ ىَمَسُي اله «اريثك م أ ٌكايِلَق ُءاَمْلَأ َناَك ٌءاَوَس ِهْيَلَع ِءاَمْل مْسَأ َقالْطإ ُعَنْمَي

 وأ َكِلْذ َبرَمَ هئاَرِش يف َلَكَو وأ ءٌءاَم ُبَرْشَي ال َفَلَح وَ اَدلَِلَو َءاَم

 ْمأ اًيّسح ريتا َناَك ٌْءاَوَسَو هَل ٌءاَرْشلَآأ قي ْمْلَو ْتَنْحَي ْمَل ةليكَو ُءاَرَبْسَأ



 ُلَح يف عامل ١“

 ِدْرَولأ ِءاَمَك «ِتاَفّصلَأ يف َُِفاَوُي ٌعباَم عِئاَمْلآ يف َمَقَو ول َتَح ٍ يِريِدَقَت

 ِريِصَمْلا ِنْوَلَك ءِطَسَو ِفِلاَحُمب ُهاَنْرَدَ ٍَو ريكي ْملَه ةَحِئاَول طقم

 تاق هذ يجب لع نصب ءْدَض ربل نهال عير ناكل مط

 ع )أ ِمْعَطَو كآ ن“ دَشَألآَب ُرَدَقُي الو ءطَقَف هيف 1 ) َبِساَُمْلأ ال
4 

 هب يقتل شباك نياملا خلملا نأ ؛دللمز ثبحْلا فالحب «ِكْسِمْلأ حِرَو
9-9 

 وم

 اًمِلَخُم ُضَرْفْيَف «مئامك ُلَمْعَتْسُملآ ُءاَملآَو . ِءاَمْلَأ نم 0 ءرثك َنِإَو

 يل َعلَبَف ليل ِءاَم ىَلِإ َُض ْوَلَف ٍياَمْلَأ ريثكت ؛ ىف ال هِئاَفِص ىف ِاَمْلِل طمس

 .اًمِلاَحُم ِهِضْرَقب ِءاَمْلآ يف َرْثأ ْنإَو ءاَروُهَط َراَص

 ِءاَقَبِلَو ٍءهنَع الأ نوصل مسالا عَ آل رهاطب زيي تعذب الد

 ريت نأ يف كش م ةيثك هرعت هت نأ يف كش ْوَلاَذَكَو ؛َْلَع ِءاَملأ مسآ قالطإ 2

 .ٌيِعَرذألا ُهَلاَق ؛ نيالا يف لضَلاب لمع هع مل ديو ديبي نال
 وع مس م <

 هٌرَقَم يف اَمَو « ِبُلْحْطَو ِنيِطَو ريتا شْحَف ْنِإَو ٍثكُمب يمت ٌرصَي الو

0 

 ُةْضَي آَلَو َكِلْذ ْنَع ِةاَمْل ٍنْوَص ِرّذَعَتِل ةَرْوَنَو ْحِِنْرِزَو ِتيرْبكك وُرَمَمَو

 نَع َةَدِيِعَب ؤأ ًةَيِعيِبَر تَناَك ْنِإَو ءْتَطَلَبْخَأَو ْسَعَتَو ْترْئاَت ٍرَجَش َقاَر َرْوَأ

 ٍيَيَيطُم ْولَو ِنْهْدَو ٍدوُعَك ٍرِهاَطل واجمل نع طِلاَكُملآ دب مخ
 .ِهْيَلَع قالطإلا مْسأ ِءاَقَبَو هِلّضَف ٍناكْمِإل هب ُرّيَعَتلا ٌدَضَي الق بلص روُفاَكَو



 ست ام < مه رع يل 2 ه٠ هة نإ 07 هس 17 00

 وأ « نيتلقلا نؤد َو ةّساجن هيف تلح يذلا وهو « ْنسِجن ْءاَمَو

 3 ريغتف اًريِث ناك

 00 و 0ص م مخ حكرضمعم هك ريتا وع 6 اك
 ْدَدَجم هرّيعت نأل «جرط الَمْعَتْسُم ْولَو باررتب ٌريعتلا ٌِدِضَي ال اذكَو

 2 9 ماس سام وع

 امسي ال َراَص َّتَح َريَعَت ْنِإ مَعَ ل الا ا نال ع ةَروُدَك
 م
 ْنِإَو ُدَمَتْعُمْلا َوُه ٍلَمْعَتْسُمْلا ٍباّرْثلا يف َرَرقَت اَمَو ؛َّرَض اًبْطَر انيِط الإ رم 3

 .َنيِرْحَآَمْمْل ضْعَب هيف َفَلاَح
 د

 8 0 ها ةم رع 0100 6. 14 4-0 ى.ام 2 02

 وأ (هيف تلح يزلا َوهَو) . نسجنتم + 9 «(ٌنسِجن ٌءاَم) : اهعِباَر (2)

 2017 0 نس ب ع دعا س رع ل ا ا # رار وم

 2 1 1 م 1 لس 0
 هو 2 4 03 5 20 - يي ء ه9 . رئي مس 0

 ملسم رّبخلَو «يِتالا . أ ثيدح موُهفَمل ال مأ ٌريغت ءاوس «ٌرثكاف

 2 م 1 2 0 م 2075 ربيوك سدس م 7

 عانإلا يف د سمعي الف هموؤن نم م دَحَأ ةيتسأ اذإ) : :[ : مقر 073
 َُ هر 2 00 10 2 هر هر

 : مقر الا ١/ ُيِراَُبْلآ ُهَجَرْخَأو] اهدي َتَناَب َّنْيأ يِرْدَي ال ُهنإف ءاثالث دعي تح

 ؛ ٌحيِحَص ّنَسَح :َلاَقَو «”4 : مَقَر ءلا/١ ُيِذِمرْتلاَو 6 : مَقَر ك3درا َدُواَد وُبَأَو كا و

 ؛الا/ :مقَر 23١/١ ُكِلاَمَو ؛597 :مَقَر 274/١ هّجاَم ُنْبَأَو 417١ :مَقَر 49/١. ٌقَئاَمَسلَآَو

 ؛510١٠ :مَقَر 235 ١/ ةَبْيَش يبأ ْنْبَأَو ؟1١1 :مقَر 344 /* َناَبِح ْنْبَأَو ؛؟١/١٠ ٌيِيِفاَّشلآَو

 ْىَقَهَِبْلاَو ؛00 ١/ ِْنْطفَراَدلآَو ؛ ١4 : 2 ال4 /1 َةَمِيَرُخ ُنْبآَو ؟/4887 :مْفَر 2709/1 ُدَمْحَأَو

 ل ْتَيِفَح اَذِإ ان ٌموُلْعَمَو ءَةَساَجَّنل ةّيشَح ةَيْشَح ِسْمَقْلا ِنَع ُةاَهَن [09 :مُقَر

 1 مدرب ةَسجت اَهّنَأ الْؤَلَف َءاَمْلَأ يك

 هِجوُرْخِل َةَساَجَّنلأ ببَسب (رْيَكَتَ) ربك 5 5 ْنَأب (اًريِثَك َناَك وأ
 هه لا م 2 هذ 178 خس

 عاَمجِإلأب سجن َوُهَف ءايريِدقَت وأ ايس اًريسيي تل َناَك ْوَلَو «ةّيرهاطلا نَع
 هه # 9



 مام اه ها وأا. راو د. اهدا. ده دوأاق هاو او هاه هاه اه هد هع اه ده هاهو هاه ده و واو ده هاو عاف ا عاو أو ده د. ده هدة هدفه

 [ٌمَسَح :َلاَقَو «56 : مْكَر 40/13 ٌّيِذِمْرَتلأ ِرّبْخِلَو «يبتآلآ ِنْيَْلَقْل رَبَحِل ِصْصَخُمْل

 341/5 ُدَمْحََو 3 : مقر 0174/١ ّيِئ اَمَّسلَأَو :مقَر 25 ُداَد وب ُهَجَوَْأ] ِرْيَغَو

 1101/1 ةَبْيَش يِبأ ُنْبَأَو : مُقَر ل8 ١/ ِقاّزّرلأ ُدْبَعَو © 0 ٌيِعِفاَشلأ ؟ ١1888 : : مَقَر

 سجل ل ٌءاَمْلأ» :[ل145 : :مُقَر 2501/١ ِْقَمْيَبْلاَو ؟١/19 ْئينْطفَراَدلَأَو 41508 :مقَر

 ؛ ةهاظ ُيّسِحْل رعت ؛يتآلأ ِنّييلقْل رّبخ ُموُهَمَم ُهَصّصَحخ امك :2 َْش
 0 هم م

 ْتَعَطَقْنأ لْوَبك ءِتاَفّصلأ يف ُهقِفاَوُ ةَعئاَم ةَساَجن هيف ْتَعَق ْتَعَفَو ْنَأب ٌيِريِدقَلأَو
0 

 َلَخلا ٍمْعَطَو ِرْبِحْا ِْوَلَك ءِتاَمّصلآ ٍَِلعأ يف ُهلاًِلاَخُم َضُِ ْوَلَو ُةَتَحَنِإَر

 هِلْوَعِل ءوُهطَم ريع مل ْنِإف ؛هِيساَجب | كخُي ُهَنإَ ٍءوريَعِل ِكْسِملأ حيو

 ؛57 :مُقَر 2017/١ واد وُبَأ ُهَجَرْخَأ] (َتَبَحْلا ٍلمْحَي مَل نيف ُءاَمْلأ َملَب اذِإ ذإ» : هلك

 417149 : مقر ه4 ناّبح ُنْبَأَو فرض مقر 0176/١ حب ِءاَسَملَآَو ؛ 51 : مَقَر قالإ١ ٌيِذِمْرَتلََو

 ٌيِنْطْراَذلَأَو ؟ 1575 : مقر 2178 ١/ َةَيْيَش يبأ ُنْبَأَو 7/١ ُنِمَئاَّشلَأَو 0 : مُقَر 78/5 ُدَمْحَأ

 طْوَش لع :[459 مقر 510/13 ُمِكاَحْل َلاَق 5 : مُقَر 370/١ ُيِقََْبْلاَو 0١
 2 سس 7

 . [ُيِبَهَذلأ ُهقف ُهقئاَوَو] ِنْيَحْيْشل

 ُنْبَأَو 5 : مقر «45/1 ِناَمَّلا] ِهِرْيْغَو 4 :مقَر 0/13 َدُواَد يبأل ةَباَوِر يِفَر

 311/17 ةبيَش :ه يبأ ُنْبأَ 4 : مَكَر 0 : ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلأَو ؛هلا/ : مُقَر لالا ١/ هَّجاَم

 ُننطَقَراَدلأَو ؛نيَخيشلأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص : َلاَقَو 408 :مقَر 2775 ١/ ُمِكاَحْلاَو ؛85094 :مُقَر

 َوَهَو ؛ ( سجن 9 ُهَنِإَف» : حيححَص ٍدانَسِإب [11374 :مُقَر 3237/١ ُيِقَمْبَبْلاَو ؛؟؟*/١
 ه- يعم 8 7 - م

 قَرافَو .ُهلَبَقَي الو َنسجنلأ ٌعَفدَي : أ .(َثَبَحْل لوحي مَل» :: : هلوَق لؤقب ُداَرمْلآ
 5 "ا

 ٌّيَوَف ُهَريَِك َّنأب ٍةَساَجّنلأ ٍةاَقالُم ِدّرَجُمِب ُنمَجْنَي ُهْنِإَف :ِرْيَغ َريثَك ءاَمْلأ ُريِثَك



 ماه و مار ده د. اف ا م و و هدو واهو هاف فاه هاه ده هاه اة. ده افاق و هاه هدو د فاه ها و د. ده دعا. افاق د ءاو ده د. دو سام.

 هر

 ال ذأ ُسجْنَي لَه ةَاَحَت هيف تعفو هيل قوت يفك: ل

 سان يف اَنُكَكَسَو راَهَطلا ”لضألا ذإ سجن
 0 ا 0 ةّسْجِنَم

 ُدْعاَبَتلا ُبجَي ال ٍةَدِماَج ِةَساَبنَك ٌيَحَبِمْلاَف ءاَمْلأ ضْعَب َرَيْعَت ول :يناثلا
 و

 لَ رِباطَف الو ٌنِحَتف لق نإ يقاتل ءِنْيتلقب اَهن

 أ َعَم اَهَفرْعَي [ آو هرعت أ ٌةَدِماَج ةَساَجَن هِفَو طَقَف ِنيِّل

١ 

2 
١ 7 

 مك : 52ص مدى . ا
 سما
 اطال #

1 

 2 هارب م 7 5 م و لول َ م ووه<<ي < 2

 «.ٌءْيش هيف ثذدَحَي مل أب «هسفنب ّىريدقتلا وأ ٌئّسحلا هريغت لاز
 7 ًُْ - 0 م ِ - -



 هو ده د. او اي دى. و يو ىو د. دس هدم وأ و او ده هده دى هى هده هده. هلق هو هده هاه هاف واو ده .اه عداه ده و هاه هاو

 سيجنتلا بَبَس ٍلاَوَرِل َرُهَط ِناَنْلَق ىِقاَبلأَو

 ل َّنَد زفت مل بار ذأ نارفغرك ءرخن وأ كنسي هَ 05

 ٌكيَيْسأَف ٌركذ اَم اَهْيَلَع َبَلَغ ْوَأ ْتَلاَز ة اجلا فاَسْوأ لأ ير

 ينك ليا ب اق يسهل مخ يك نب يشتْسُيَو

 «ِثوْعُْبَو لمَقَو ِباَبْذَو ْنَدَو ِبَرَقَعَو ٍروُينْرَك ٠ ءاَهتاََح يف اًهنِم وضع َّقَش

 ال نأ طرَشب هيف اهِوُفوبهرْيَغَ أ َءاَم ُنسجَنت الق ةَرَفَو عدْفِضَو ةيَح َوخَ 0

 00000 ِير ِراَحْبلأ ِرَبَحِلَو اََْع زاريخالا سَ ميَتْمَلَو ٌحِراَط اَهَحّرطَي

 ُةْعِْنيِل م ُهَلَك ُةَْسِمْعَيلَف ْمُكِدَحَأ ِباَرَش يف ْتاَبَّذلأ م َعَقَو اًذِإ) 16147 :مْقَر

 افي رَخآلأ يِفَو' ليق امك ُراَسَيْلَأ َوْهَو : ْىَأ اد هْيَحاْنَج ٍدَحَأ يف َّنِإ

 لق

 و ؛ةاّدلآ هيف يذل هحاتَجب يِقَّتي هنو : [8844 :مقَر 750 /] َدُواَد وُبأ َداَر

 يف ام ٍباَبذلَب َسِيِقَو ءِب َرَمَأ ام ُعياَمْلآ َنمجَتْوَل هَتْوَم ىَلِإ ُهّسْمَغ يِضْقُي

00 

 ءاَهِسْنحب نحت امد ليس يف اَنكَكَش ولف مد ليي ل يملك نم

 ال ْنِكل اَهُمَ ُليِسَي امم ْتَناَكْوَلَو «هيواَنَق» يف ُنِاَرَْلآُهَ ُهَلاَق هج احلل خّرجتف

 ُهَلاَ ؛اَهُمَد ليِسَي اَم ٌمُكُح اَهَل ءاَمِرَعِصِل ُلِيِسَي ال مد : اهيف وأ ٠ ءاّهيف ّمَد

 .ينمك وبأ ينال

 اّمَو ِرْمَحَو ٍلْوَب ةطْقنُك ةطقنك دك هتلِقِل رباب ُدَهاَسُي ال نمجَن بث اًضِيَأ دنس

 . ِثيِغاَرَْلأ َمَد هَبْشأَف ُهْنَع ٍزاَريخالا رْسُعِل ؛باَبُذ لْجر رت 7
 ٠ مس نو رم ص 2 ةصا -_ 0-2 2 3-4 07

 نأ ُهْنَع ٌرْفْعَمْلا مَّدلأ ٍريِسَي ْنِم بلكلا مد ِءانئَبْسَأ ُساَّيِقَو : ُنيِشَكْرَر 1 َلاَق



 ٌيِنيبْرَّشلأ بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم م١ 2. 0 00 عىامسو

 00 ٌيِداَدْعَبْاِب لْطَو ةَِم ُسْمَح ِناََلَقْلَو

 ْنَعاَضَيَأ ىَنْعُيَو ؛ُهَجْوَأ قْرَمْلأَو َقَّفَشَمْل
2 

 خيش نب سجن رعش م اً ربل نع َءاَمْلآ ريَعُي ْمَل ِكَمَس ِثْوَر

 ٍنيِجّرِس ٍراَبَْغَو سجن ٍناَحُد ليلَق ْنَعَو ؛ٍبوُكرَم نم هريثك نَعَو ءبْلَك
 يف َعََو اذإ قمل سجن ٍناَويَحْنَعو َنَّذلأَك ُحيَرلأ هَلِوْحَت اًمِم ِهوُحَنَو

 مدل ٍنَعَو ءرمْجَتْسُم َيِمَدآ ْنَع ىَفْمُي ال اَذَهِلَو ِهِنْوَص يف َهََّسَمْلل ِءاَمل

 نو ٍرِاطِناَويح مه َسجتْوََو نع فيه ؛مظَمْلاَو مخّللآ ىَلَع يت

 نجت مَ رهاط يف َعلَو م د اًريِثك َءاَم ُهُدوُرُو َنَكْمَأَو َباَح مث اَهِْيَغ وأ ٍةّرِه
 هام اص ع 2

 َدَضَنْعَأ ِدَقَو عامل أ ٌةَراَهَطَو ُهَن ُهْنَساَجَن لْصَالأ َّنَكل هيف ٍةَساَجِْب انيك َعَم

 جو يقل يف ريك حيف ضو اخ هلا زا ْلْصأ
2 

 اَهِحْنَف نم ُحَصْفَأ ِءاَرلآ ٍرْسَكِب (ِلْطَي ةكم ُسْمَح) ِنْرَوْلاِب (ِناََلقلاَو)
 ٍنّسْلَأ» يِفَو ؛٠180 : مُقَر «86 /؟ (ةَفِرْعَمْلأ» يِف] يقيل ةَياور ْنِم اًذخَأ (َيِداَدْعبلاِب)

 2707/١ ٌيِمِراَدلآَو 40109 :مقَر 2177/١ هّجلَم ّنْبَأ] ِرْيْغَو [1179 :مُقَر 377/١, «ئَرْبكْل

 يف َُلقلأَو . (ءْيَش سجن مَل َرَجَه ٍلاآلِقب نلف ُءاَمْلآ َمَلَب اَذإ) مق

 : ْيَأ هيدي اَهّلِقُي ميِظَعْلأ َلُجَأ نه َكِلَدب ْتَيْمْس ةَميظَعْلا ٌةَدَجْلا : ةَمّلل

 اًهنِم ُبَْلْجُي ةيوبنلَأ ةئيِدَمْلأ بزب هير : ميْلأَو الأ حب ُرَجَمَو ؛ اًهْعَفْرَي
 م

 مو وم 06 همم 7 و

 آب 2 : قري دقو «ةلثي انه نوكي

 َوُهَوا : مِداَكْلا» يف َلاَق .ٌيِرَمْزألآ ُهَلاَف . ِنْيَرْحَبْلاِب يِه :َليِقَو لالقْل 1 20
2 

 م و

 ٌيِعِفاَسل نع [1195 :مْفَر 537 / ١ (ئربُكْل ٍنسلأ» يف ُيَقَهنَبلا] ىَوَر مث ٠ . ةبشألا
 تس

 .اًبيرَْت اًرثِل 517 َكِلَذ ٌلِداَعُيو ء مس 7٠ ِهِعْلِض ٌلوُط ٍبّعَكُم مُجَحب ٍناَمَلفْلآ رقت



 اجش يبأ ٍِظاَفْلَأ لح يف عاقل م

 ومقهر باش ررر سعر م كرا م و46
 ةلقلا اذإف ءَرَجَه َلآلِق تْيَأ :لاق هنأ «ييَرُج ِنْبأ نَع هُهنَع ئَلاَعَت هلأ َيِضَ

 انيشَو ِنْيتَبْرَف وَ ٍنْيتَبَرَق ٌّعَسَ اًهنِم

 الإ ٍبَرِق ثالث ٌمّست :لاقل ةقؤف اك ول ذإ ءاَفْضَن َء َّشلآ َبَسَحَف ٌنِعِ فاشل
 270 هر هي 3 موهر و و

 هموم ا” م5 و م2 اسويه احل 865 م

 وكتف ءبَرعْلا ةَداَع َْلَع ؛ اعيش 00

8 
 ا
0 
2 

 25 203 2 ا
0 
0 
 يح
 نى

 حصا يف اير لْطَر هو نسمح هب , عوفجملاك «حَسألا يف مقزي عابنأ

 َحَّحصَو ءاَقَضْوَرلأ» يف ُهَحَحَص اَم ىلع ٍنْيلْطَر أ لْطَر صن ْنَع بَ

 ِهِصْقَنب رهط ال ِرْذَق ُصْفَن ُرْصَ ل َُّنَأ عفا هب َمّرَج اَم «قيِقّْتلآ» يف
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 يف ِنْيَاَنِإ َدْحَأَت ْنأَك ةَرْيَُمْل ءاشألا َنِ ٍنيَعم ِرْذَ ٍيَمَتلا يف ٌتْواَقَت 00000
 رْيمُمْلا نم م اًرْذَق اَمِمِدَحَأ يف مص م ءاَمُهَنوُد ٍرَخآلأ يِفَو ِناَنَلُق ٍدحاَو

 كلذ مْ ْمَرثقتلا يف ُثواَقَ امه ود زهظَي مل نق ُكَردَق رَحآلآ يف ْعَّضَتَو
 عبدو عَ عئرْمْلا يف ٍةَحاَسمْلأبَو طب لوألا نم لو اذثَهَ ؛ّرَض آلِ
 هيف ُداَرْمْلأَو ءاَضْرَعٌعاَروو الوط ٍناَعاَِِرَودُْلآ يِفَ ءاَقْمْعَو اًضْرَع و لوط

 ءبِناَوَجْلا ٍرِئاَس ْنِم ٍرْثبْلا يطِئاَح َنْيَب ام ٍضْرَعْلاِبَو ءُقْمْعْل ٍلوُطلَأب

 ِرَوَدُمْلا يف اَكَأَو . ابيِرْقَت ِناَرْبِش َوْهَو «يِمَدآلآ ٌعاَرِذ عبَرمْل يف َاَرَذلبَ

 .اير ْعبرَو ٌعاَرِذ ّيِمَدلَأ عاَرِذب َوُه يِذلآ ِراَجّنلآ ٌعاَرِذ ٌلوُطل /

 رم اميِف ٍدِكاَرَك ءٍضِفَحْنُم وأ وَمْسُم يف َعَقَدْنآ ام َوُهَو «ي

 1 0أذا 31 م هد (س هر س6 م 0

 نيب ' لَ يلا ثيدح موفطعإ يظن ابن «ريثكلاو ليلقلا َنْي

 ال اًهِيْفن ةّيزجلاب يِراَجْلا يف ةَربِعْلا ّنكل ءِدِكاَرلأَو يِراَجْلأ َّنْيَب ْلِصْمَي
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 مباع 06 0 00 ماشو
 ٌيِنيبْرْشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَمَحم

 ب

 0 هس ل ويس جوت د راس هد .و هذ * عرس وع مم 04007 م01 ب

 عنتمي امو ةبنالا نم لمعتسي اَمَو هغابدب رهطي ام ناي يف لصف
7 

 و

 غالب ُرُهطت يملا دْولُجَو

 ءاَضْرَع هلأ ين ةاَح َنَْب َْفَدلآ : ) ٍعوُمْجَمْلأ» يف اَمَك َيِهَو املأ ٍعوُمْجَم

 نإ ءاريدقت ِدَقَت وأ اًقيِقْحَت : ْىَأ هجمت َدْنعي ءاَمْلآ ّنِم ُعَِتْرَي ام اَهب ُداَرُمْلآَو

 وهامة اَهيت يف يو تاب لإ جن مَل ةيزجلا تربك
 اَمِةِلاَط ير لك ْذِإ ءاًسِح اَمِهب ْتَلَص تلَصَتَأ نإ امم ايزل َنِاَهّنَح

 ْنَأِب ِنْيتَلَف ةيزجلا نْوَك ُفَرْعُيَو ؛تاّيزجلا َنِم اَهَمْلَح اَمَع ٌةَبِراَه اَهَماَمَأ
 يف َبَرْضُيَو .ةيزجلا قن دق 1و هَ ءاناريم لاح لِيَ اَحَسْمُي

 علا جَوْخَم نم ٍرادقألا طب دب ضرع ٍرْدَق يف لصاَحْلآ مَن ءاهيلوط

 اًعاَرذ َبِرْضَت نأ ِنْيَلفْلا ُحْسَمَف عّتَرُمْلا يف نيل ٍراَدَقِم يف ِهِدوُجُوِل

 ُةَسْمَحَو لم ٌلّضْحَي اًقْمُع اَمهِلْمِم يِف اًضْرَع اَمِهِلْثِم يف اَلوُط اع ءَيَرَو
 كح ُهَلَ ُهُددَي ٌعاَفِيْرَأ يِراَجْل َماَمَأ َناَك اذِإ اَمَأ أ ايما لو نور

 . ٍلكا َكلأ

 00 ) يهم اَمَو
 ب

 1 مر رى
 د هيب ا[ نلمس اَمو ضابط ام نايب يف لصف

 «(غابدلآب) اَنِطاَبَو اًرِهاَط (ُرْهْطَ) اهلك (هَئيَمْلا» ِتاَناَوَيَحْلا (ُوُلُجَو)

3 

 لق مج مَع نم حِاَّشلل ْتَعَقَو يتلا حدا ىَلَع + ءانب اَذَهَو» : ِهتيِشَح يف ٌيِمِريَجملا لاَ 00(

 ُنوُكَيَف ُهيَلَعَو ؛ لْضَفب مجرب ةَرَرحُمْلا ِنْئَمْلا حسن خت يف دجْو ذَكَوا : :َلاَق مت ٠ (بَيَصُمْل

 . ىهتنأ ٠ انهي آل امو غاَبدلاب رهْطَياَماَمُهَو «ْطَقَف نير اًِقَعْنُم لصقل اذه
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 : كي هلؤقل ؛َكِلَذَك غباَدلآ ىلع ِهئاَقْلِإِب وأ ٠ حير وحب هْيَلَع غباّدلأ اقلب ْوَلَو

 : مُقَر 2.57/4 َدُواَد وُبَأَو 5 : مَقَر 03077/1] مِلْسُم هاَوَر اَرُهَط دقق عبد باَهإ امي

 ؛58 :مقَر 3٠١/١ ُىَقَهْبَبْلاَو ؛١/١٠ ٌيِعِفاَشَلَأَو ؟5١1* :مَقَر 438/7 ٌكِلاَمَو ؛77١5

 َنايِح ْنْبأ ُةَجّرْخَأ] اهب ب ْمُتْعََتنأَف اًهَباَهِإ مت ٌدذَحَأ داَه» : ةياَوِر يِفَو 41/١[. ُنيْطفَراَدلأَ

 ؛184 :مَقَر تا ١/ قاّزّرلآ ُدْبَعَو قد تم /؛ َدْراَد ريو ؛! ١م :مَقَر 5
 2 هه

1 ) 

 ثيم ءاَمْؤ اََب ُهُدِسْفُي يَِلأ ُهيَبوْطُرَو ُهنيِناَم َيِهَو ءِلوُضف عن : ْعْبَدلأَو

 مَنِ َكِلْذَ ٌداَسَمْلآَو نيل هْيَلِإ ْدْعَي ْمَل ِءاَمْلآأ يِف عِقن ل ُتْيَحِب ءاَهْعَرَ

 ٍصْمَعْلاَو ظَرَقْلَاَك ار ِليِدْشَتَو َو َةَلَمْهُمْل ٍءاَحْلَأ ٍرْسْكِب . فيجب لص

 قْرَدَك ٍسِجّنلاَو َركذ اَمَك ٍرِهاَطلآ نيب 7 َكِلَذ يف َقَرَم لَو ناَنّدلَأ روشق ًَو
- 0 

 دع
 و

 عربي ال امم َكِلُذ وْحَنَو سْمّسلأ لَو باّرثلَأب ُديِمْجَّتلَآ يِفْكَي الَو ءروُيطل
 منَ لَ ْمَل تاَلَصقل َّنأل ُهئَحِئاَر ْتَباَطَو ُدْلِجْلا فج ْنِإَو ؛َلوُضُقْل
 ْعوُبْدَمْلا ُريِصَيَو ةَوُمعلا هْيَلِإ ْتَداَع ِءاَمْلَأ يف َعِقْن وَ ُهَنَأ ليلَدب ؛ْتَدَمَج
 ٍرْهْط َلْبَق هب ْتَسْجَنَت يِتَّلآ و [ قَسحّتلا ةّيوذألل ِتاَقالُمِل سجَنُم بوك

 مَ ذوُجَيَو ول لب ْيَلَع الو هيف لص ال «َكلْذِل ُهَلْسَع ُبِجَيَف ءهنْيَع

 مَ مخّللا لوُكَأَم ْنِم َناَك ءاَوَس هلأ كي لَو «ٌعِناَم َكِلذ نم عنْمَي مَ اَمُهَلْب
 : مُقَر 0150/1 ةِلْسُمَو ؛؟ 1597 : مقر 168/١ ُيِراَخُبْلا (ِنْيَحِيِحَّصلا» ِرّبَخِل «هرْيغ ْنِم



2 
 6 5 00 هر صلو 2 م يدع

2 

 ُدْظَعَو ؛ اَمِهِدَحَأ ْنِم وَأ اَمُهّْنِم دل نك

 :[1747 :مُقَر ناب نْبَأَو ؛4057و 405١ :مَقَر كَل «ئربكلا» يِفَو 177/19 ُنئاَستلََو ءا"”“
 . ْغْبَدلأب هنأت ِمَدَعِل ُرعَّشلآ ٍدَلِجْلاِب َجَرَحَو «كاَهّلكأ ةَْيَمْا َنِم ض اَمَنإ» 34

 هل

 ةَداَقِإ يف َةاَيَحْلآ َّنَأل ءاَعْطَق عَ ذك رقالف يزل لكل لج ل

31 
 ع

 .ٌرِكذ امل رِهاَط ٍناَويَح يح هع اجي وأ نب كلوت ان اَذَك (9)

 اَهَفْلِظَو اَهُرْفَطَو اَْنْرَفَو (اَهُرْحَشَو َهَئيَمْلا) ٍتاَناَوَيَحْلا (ُمُظَعَو)
 30 :ُةيآلآ /ةَدِئاَمْلا ةَروُس ه1 4مّدلَأوَُتََمْلأ هيكَتلَع َتَم مرح ئَاَعت هلْؤقل .(ٌنسجن)

 َْلاَر اَم :ةَنيَمْلَأَو (هتَساَجََت نَلَع ندي هيف َرَوَض لَو هَل هَ ةَمرَح ال ام مِّنَ

 اَم اَذَكَو «حبذ اَذِإ ُلَكْؤُي ال اَم ةَتْيَمْلا يِف ُلُخْدَيَف ؛ِةيِعْرَش ٍةاَكَد رْيَعب اَهُناَبَح
 مِرْخْمْلآَو «ٌيِسوُجَمْلآ دع حدك «قيتلا ورش نم طز بف تح اذ لَو

 ش .ِِوْحَتَو ٍمظَعْلآِب حب امَو ءِديّصلِل
 دا اًرِهاَط َّناَك ْنِإ «ّئَحْلأ َكِلذ ِةَئيَمَك يحل ّنِم م ّلِصَمْتُمْل ٌءْرْجْلَأَو

 مس اس السا

 ُمِكاَحلآ هَ كدتئيَمَك َوُهَف ٌمَح ْنِم َعطق اَم :ربخل ٠ ٌسحتف اًسجن ناك َنِإَو

3 

 رم ٌلِصَمْتُمْلََف . [نيبَمذلَأ ُهَقَناَو و1 ِنْيَحْيشل طْرَش * لَع هَححصَو [850 54 : مُقَرَل

 . نون اَرْيع نو ٌرهاط ارجوكم يدل



 رت آذ

 « نحل مَن انَنَأ اَهراَعْضأَو اراب امهواَوَسأ نو : نَلاَعَت هللا َل

 يف ذ ةيكذتلا دن َدْعَب َّدَخَأ اذ اَذِإ ام ْىَلَع ٌلوُمْحَم َوْهَو 4٠ الا اتا كوش 5

 وأ ٍرِهاَط ْنِم َلَصَمْن لَم َرِكَذ اَميِف اَنكَكَش ْوَلَو ُكوُهْعمْلا وه اَم ىّلَع ةاَيحْل
 ةَساَجَّنلآ يف اَنكْكَسَو ٌةَراهَطل لضألا نذل «ِهِتَراَهطب انْمَكَح سجن

 اَكَذُم ْنِم َيِه لَه اَنْكْكَشَو محل َةعْطَق انْ ل ام فالخب ؛اَهُّمَدَع ٌلْصَألاَو
9 

 . ةَيِكذَتلآ ُمَدَع لضألا َّنأل ؟آل ؤأ

3 

9 

 يسع

2505 

 ُرَّسلَو هَل اَعَبَت سجن ُرِضْمْلا َناَك اذإ سجن ِناَبُمْلا وُضْحْلا ىَلَع ُرَخَّشلَو

 ٌرِهاَط هِتْم َدْعَ مَ هِتاَيَح ٍلاَح يف ُهْنِم َلَصَقْنأ ٌءاَوَس (َيِمَدآلا) ْنِم ٌلِصَفْتُمْل

 ةَيِضَقَو ؟[١7 :ُةيآلآ /ءاَرسإلا ٌةروُس 7071 4 مدا فب انك َدَقَلَو ## 9 5 ل
 ُهَلْوَق اَمَأَو .ُهْرْيَغَو ُمِلْسُمْلآ ءاَوَسَو ءِتْوَمْلِب ِهتَساَجَنِب مُكْحُي ال

 ةَساَجَن هب ُداَُمْلَأَ [؟ + :ُةيآلأ /ةبوَتلأ ٌةَروُس 4] # نسي ة توكرَتُمْ "ترج يَ

 ْ .ِناَدبَألا ةَساَجَن ال ءٍسجّنلاَك مُهياتْجأ وأ داَ

 وم

 كَم ها. 0 م »2 م

 :ِناََمَدَو ِناَنيْئَم اَنَل ْتَّلِحُأ» : لكك هلؤقل داَوَجْلََو ْكَمَّسلأ َةَنْيَم لو

 0 أ 22 7 2 7 2 2س 0

 ْنِم ُنقَهْيَبْلاَو ؛ 07777 : مقر لال /3 ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأ] «لاَحُطلَأَو ُدبَكْلاَو ةادجلاَو كّمَسلا

 .["15 :مَقَر 11١7/5 هجاَم ُنْبَأَو ١179 :مَقَر 23204 ١/ مِكاَحْلَأ قيرط

 2 2 ) لس 41 2ع 20 0 0 02 2 72 2م م2201 .م 2

 عِفانمِل قلخ هنأل ٌرِهاط ُهّلَك ُداَمَجْلَاَف : ناَوَيَحَو ٌداَمَج ناّيغألأ نأ ْملعَأ مث

 .هوُجْوْلأ ضْخَب ْنِم ْوَلَو ِداَبعْل



 هل ٌيِنيِبْرْشْلا بيطَخلأ َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 نا. و. او د. د. د. اق وه ىو د هاه عاده ده ده ده د. واه د. و فاه هدو هاو ع اه هاف هلو هاه و واه هو واه عاف. واهو ههه

 اورش 01 4 ايي ضال ىف ام مُكل قلح ىلا رهط :ىّلاعَت َلَ
3 

 راش َنصناَم م 0 0 َراَهَطلَِب لُمكَي وأ ٌعافِتْنالأ لْصْخَي اَمّنِإَو 0119 :ُةَآلآ /ةَرقْبْا

 لكو ٌرْمَخ ٍركْسُم ك١ :كي ِهلْوَقِل تام رك لك َوهَو هَساَجَن ىَلَع
 م : مَقَر 2328/8/17 َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟0٠٠» مقر 0024 /* كلْمُم ُهَجَرْخَأ] (ًماَرَح ٍرْمَخ

 : مقر 217/5 4 ئَرْبُكْلا» يف ني و ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2 :مَقَر 350 /؟ ُيِذِمَرَتلأَو

 : ةَحْفَص ٌيِسِلاَيَطلاَ ؛عملل : مُقَر 39/7 ُدَمْحَأَو ؛"54 : مقر 270737/» َدْواَد وُبَأَو ؛ 048

 امل ٌبِهاَط ُهَّلُك ُناَوَيَحْلأ اَذ اَذكَو [100 :مُقَر 394/17 تِناَرَبَطلاَو 41916 :مُقَر ل١5

 :َوُهَو ءاَضيَأ ٌعراَّشلآ ُهاَنْكَيْسأ اَم لِ َرَم
 3 ها

 ُبْلَكْلأ هيف ّعَلَو اَذِإ َمُكِدَحَأ ءاَنإ ٌروُهَط» : مس ِرَخلاَمَلَعُم لَو ْتْلَكْل

 ٌدْواَدوبَأَو ؛؟0 7: : مَقَر 074 ١/ ٌمِلْسُم ةَجَرْخ 3 «ِبارْثلَأب مالو ٍتاّرَم َعْبَس ُهَلِسْعَ ْنَأ

 م عبر

 م : مْقَو 0199/١ بيش يبأ ُنِ أَو 4819 :مَقَر 47/١ َقاّرَرلَأ َدْبَعَو ءال١ :مَقَر ١/29

 . 19601 :مُقَر 4317/١ ُدَمْحَأَو

 ىَلَع ٌتَدَح لَو .ةَمركَت وأ ِثَبَح وأ ٍثدَحِل امِإ ةَراَهطل َّنَأ ةَلالَدلأ ُهْجَو
 ْبَيْطَأ َوْهَو هِمَق ٌةَساَجَن ْثَسبَتَف «ْثَبَحْل ٌةَراَهَط ْثَنَيعَتف ؛ةَمِرْكَت الَو ِءانإلأ

 . لأ ايف تم امرك هن تاناويحْلا بأ َْه لب نار
 . بْلَكْلا َّنِم الا أوس هَل ُديِزْنحْلآَو

 ٍدلَوَبْمْلْاَك ةَرِهاَّطلا تاَاَوَيَحْلا َعَم ْوَأ ِرَحآلآ َعَم اَمُهّْنِم ّلُك ّعْرَقَ



 لح يف 0 ةجزإ 4

 مَدُك سجن َوُهَو ءِناَرَيَحْل ٍنِطاَب يف ُليِحَتْسَي اَم اَهْنِم ِتالَضَفْل َّنأَو

 «مدلاَو يملا ْمُكيَلَع تمر : ىَاََت وقل لاحلي ذأ بك نم َبَلَحتَْلَو
 م

 -ٍ 26 صسلا  ههكهس ه1 ؟نم و 7 هم
 َنِم جراخلا :وهو «ٌرّيغتي مل نِإَو « ءىفو ليجتسم مد هنال حيفو

 يارجال غو زيبا هجر جميلا رشي يو جد

 ةَراَرَمْلَأ يف اَم ميجلأ رشكب َيِهَو ِةّرِمَ
 ٌيِرْحَب ِرْوَنِس نبل اَمِإ هنأ :« عوُمْجَمْلا» يف لاَ ٌرِاَطَف "دال اََأَو

٠. 

١ 

 هي م

 ٍلْهَأ ْنِم ٍتاَقِث ْنِم هتْغِمَس اَمُك ّيَرَب ِروَئِس ُّقَرَع وأ ؛ ٌىِدْرَو َواَمْلَأ ُهَلاَق امك

 َدَجُو اّمَع ْرَرَت :ثأَو هرَكَش ْنِم طَقاَسَتَيامب ةَطالِتْخأ ُبِلْغَي نك ءاذهب ةَرْبِخْل

 .رَكَش ليل ْنَع ْوْفَعْلآ يِخَبَْيَو ؛ يري لُكأ عن 2 ّمَصألا َنإَف هيف
2 

 مقر , 1 ملْسُم ِهاَوَر امك «بيّطلأ ْثَيْطَأ١ َوُهَف «ُكْسِمْلَ اَمأَو

 ين نوُيِوَْللَأَو ءاَهقْفلَأ طلغو ءفوُرْعَم ٌبيِط :ٍباَحَسك دابا :«طيِحْملا سواقلأ» يِف لاَ 21( .2 يي هةر ما (10200 6ع وعم ملا عم 2 0 ا
2 

 ٌمْضَر :َوُهَو «ُبِيَطلآ ُداََزلَو ءٌرْوَتٌسلآ هَ بدل منَ بطل اهْنِم ُبلْجُي ٌةَباَد :ُداَبَزلآ :مِهِلوَ
 ْحَسَولَأ كلذ ُتَلْسُيو ءبارطضالا ُمتْمْنَو «ةهَباَدلآ ُكَسْمشَت « ٍجَرْخَمْلا ىَلَع اَهِبنَذ َتْحَت ُعَِمجَي

 ُداَبَرلَأ :(بَرَعْلأ ِناَسِل» يِف َلاَقَو .ْمْهُزلآ ىَمَس اكسبو .[نهتنا] .ةَقْرِع وأ ةطيلب َكاَنُه ْعِمَبْجُملآ
 زاب هَ ايس بتحبو بَ َناَيدَعو هيلا يات نو تل «ٍريِغَّصلأ ِرْوْنَسْلأ ُلْثِم

 ُةَحْئاَر ُهَلَو ؛ِهتجَيَ «َنيِقِجاَرْمْلا نامل فوثأ ىلع ُرهظَي ام لئي ِرْضَعْلاِب هِتمْلِح ىلع ٌرَهْظَي

 . نَهَتنأ ٠ ةَفبدَح يب ْنَع َكِلَذ لَك ؛ ؛ بيّطلأ ين ُمَهَيَوُهَو ةَبَيَط



 مام رم م ف افا. راق ف ده هاف فاق هواه واو واو هدو ف جاو ده واو جلف هاو و ولو ده ع اع ع اواو واه ساو اه واوا مله

 كتختف «ءةعلّسلاك ةَيبظلأ ةَدَس بناَجب ٌجاّرخ ّىهَو «ةّرهاط هتَرافو 7 2 هدا حس هورس م ها 7 2 2 ل 8 1 وكر م

 . اًهيقلت اوتَح

 : لاق ْنَم ْمُهَنِمَف ٍربَْعْلا يف ذ اوُفَلَبْحَأَو

 رخل , يف 02 ٌدِهاَط هن :َلاَق ْنَم مُهْنِمَو ءاَهُمْحَل 000 ةَئْيَوُد
00 

 . ٌرهاظلأ وه اذلَهَو ٌّقَظ هلَيَو

 3 اان
 هي هنأ: ١65[ : : مقرا ٌيِراَخْبلا ئَور اَمِل ءِداَرَجَو ِكَمَس ْنِم ْوَلَو «(ُبْوَرَو

 لا ْدَرَو ِنْيَرَجَحْل ذحخأ اهب ّيجنتسَيِل َِثْوَرَو ٍنْيَرَجَحِب ُ ءيج امل

 . جبل ُسْكَدلَاَو مكر اًذه» :َلاَقَو

 هاَوَر ٍدِجْسَمْلَأ يف َيِباَرغألا ٍلوَب يف ِهْيَلَع ِءاَمْلأ ٌبَصِب ٍرْمألِل ٍلْوَب
 :مقر 0٠١/١ َدْواَد وُبَأَو ؛184 :مُقَر ٌيِلْسُمَر 411١ :مْقَر يرام دج رخأ] ِناَخِيَّشل

 :مقَر 2344 /4 َناَبِح ْنْبَأَو ؛الالث مو 101 تفز مُقَر 48/١ ُنِئاَسَتلآَو ؛؟٠4

8 

 4 ُّك ١

0 
 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ١47 :مَقَر اله ١/ ٌيِذِمَرَلأَو ؛488 :مْفَر 4419/١ ُيِدْيَمْحْلاَو 4ك مم

 ١ :مقر 191[.

 هل

 2 عع 2 وعكس 02 هامش م مارس رعي لسمك وو

 ءاَهِناَرَو َدْنَع ِةَوْهَش الب ُجْرْخَي ٌقيِقَر ضيْنَأ ُءاَم : ةَمَجْعُمْلاَب َوُهَو ءِيَذَمَو

 4151 :مقَر 0 يِراَخْبْلا ا ِنْيَحيِحَّصلَأ» ٍرَبَخ يف نم ِرَكَّذل لمَ ٍرمألِل

 .ُهْنَع ىَلاَعَت ُهللأ يِضَر َيِلَع ةّصِق يِف 00 : مقر هِلْسُمَو

 أ ِلْوَبْلا َبِقَع ُجْرْخَي ٌنيِخَت ٌرِدَك ُنعَيْبَأ ُءاَم :ةَلَمْهُملِب َوُهَو ءُّيْدَوَو
 و 007 ع 7 4 هال س2

 م» عت 0 5 3-3 5 007 .٠

 ان 3-9



 لضأ ُهَّنأل ءاَمِهِدَحَأ عْرَفَو ءِريِزْنْحْلاَو ٍبْلَكْلأ ِرْيَغ َّيِنَم ةَراَهَط ٌحَصألأَو

 ىف ليحت ب هل «ناتألأ نّيَلَك مدا نَبَل ريغ < ب ال ام و .رهاط ٍناَويَح

 ٌرِهاطَف الْغَب ْتَدَلَو ْنِإَو سَرفْلا ِنبَلك ُةُمْهَل ُلكْؤي ام نبل اَمأ «مّدلَأك ٍنِطاَبْل

 . [د :هيآلأ /ِلخّتلا ٌةَروُس 111 4َنيِيِردَّشْ اًِيآَس اَصِلاَحاَنََل # : ىَلاَعَت َلاَق

 ْمُهُماَلَكَو ءاَسجَن ُهْوَسْنَم َنوُكَي نأ هِتَماَرَكِب ُقيلَي ال ذِإ «ّيِمدكلآ ُنَبَل اَذَكَو

 َوْهَو ةَريْغَّصْلَأَو ٍركَّذلأ سو ؛عوُمْجَمْل١ يف َمَرَج هبَو َةََمْل نبل لماش

 . ُدَمَبْعُمْل

 2 هر 9 م و تا ول 0 20 -_ هل مسد 6

 ٍناَوْيَح نم عْمَدَو ِباَعْلَو فرعك ىرهاط وهو ١ ليحتسي الل اَم اًهنمَو

 2 يا مو ورم ص ير مترف نر را موس هر
 ٍمِحَّرلا يف م مدل نِم ليجتسملا ظيلغلا مّدل يهو «ةَقلعلاَو

 مخل َةَعْطِق بصق ٌليِحَتْسَت ىتّلأ َةَقلَعل َِحَو تس ْمْيْلَأَو

 3 ع يا 1 م مكر -

 . ةَرِهاط لوكأَم ٍرْيغ ْولَو ٌةَرِهاط ٍناَوَيَح ْنِم جزفلأ ةَبوطُرَو

 ُدْلِجْل اَمُهُّدَحَأ نيش الإ احسب ال اًسَعب نْيَعْلأ نمَجَن ْدْهْطَي الر

 ْنِم ْتَلِقن ْنَِو ٌرُهْطَتَم اهيفنب ْتلْلَحَ تلْلْخَت اذ ةَرْدَخْلآ ينال رم امك عيد اذ

 .رْهْطَت ْمَل ايف ِءْيَش حزَطب ْتَلَلُخ ْنَِف هْسْكَعَولِظ ىَلِإ سْمَش

 ٍروُهَط ب | رتب ''"اًهاَدْحِإ « ءاَعْيَس لسع ِبْلَك ْنِم ِءْيَش ِةاَقالُمِب َسْجَن اَمَو

 . ٌيِمِرْيَجبْل . ئلؤأ َيِحَو «َنُماَدْحِإ) : ٍةَخَسُ يف 0010



 نه نار ا. دى. د. دءعلاع هو ا. دق ده عاق اه ها ىو و سنو واع ده هده هده هاه ماه هاو سدا. ماو هو سهام هاه اق اولى ده واه م#

 . اًمُهْنم َدّلَوَت د اَم اَذَكَو «بْلكْلاَك ُريِزنِحْلاَو ٍةَساَجّنلآ َّلَحَم ُْحَ

 دََّملل نبل َرْبَع نْيَلْوَح ٌيِضُم ْمُم َّلْبَق َلَواَنَتي ْمَل ٌيِبَص ٍلْوَبِب َسسجَن اَمَو
 1 : مقر مِلْسمَ فقل كَ «ُيِراَحْبْلا ا ِنْيَحِبِحَّصلَأ» ٍربَخْل -

 هنو هثأ ل وُسَر ُهَسْلْجَأَف معطل لكي مَ ِريِغَص اهل نيب ْتَءاَج اَهَنأ :

 .ُهَلِسْعَي ْمَلَو ُةَحَضتَ شت ابعد هَل ورجح يف

 نإ ءِنَبللأ َر ريع لَواَتي مَ يِذَّلأ ْيِّصلَو ءوحَنَو بَْكْلآ ِرَِعب َسجَ اَمَ

 الَو ٌدْعَط اَهَل ُكَرْدُي لَو اَه اَهُدوُجُو نبي اَم : َيِهَو «ةّيِوكُح ةَساَجَّنلأ ِتّناَك

 اَدَتاَز زيلع لِي ُتْيحب ّلحَمْلا كِل ىلإ ِءاَمْلآ ُلوُصُو ىَقَك «خب الود
 ْنِإَو مخّطلآ لاَ اَِنْيَع ٍلاَوَز َدْعَب َبَجَو ةَيِنْيَع ثناك ْنِإَو ؛حضتلا ىَلَع

 ُهَلاَوَز َرْسَع ء ٍرْمَحْلآ ِةَحِئاَرَك حير وأ .مدلآ لك نو اََ دي الو شع
9 

 اَرَض اَعَم ٍدِحاَو ّلَحَمب اَيِقَب ْنَف ؟ةٌؤاََب ضيف «َلُهَس اَذِإ ام يفالخب ٠ َقَقَشَمْلِل

 َناَك ْنِإ ّلَحَمْلا ىَلَع ِءاَمْلَأ ٌدوُرو ُطَرَتْشُيَو ءنْيَمْلا ِءاَقَب ىَلَع اَمِهِتلاَلَد ِةَوقِ
 . َسُكْع ول ُءاَمْلَأ َسَبَنَسي الَثِل اليل

 وه

 .ُلَحَمْلآ َرُهَط ْدَكَو ْنْرَوْلآ ِدِري : و ِرْيعَت الب ْتَلَصَفْنأ ِنِإَرِه ِهاَط َةَلاَسْعْلَأَو

0 2 

8 

2 21 

 عوضا زي ْمَلَو نم لَصفْنأ سْجتتْمِب ٌعوْبْصَم ٍلمَعلآب ٌرْهْط :ٌعوُرُ

 َداَز نإ ِهِلاَوّز ِرْسْعِل ْنْوّللَأ يِتَب َىِقَب نإ | ْغْبَصلآ لِ هِْزَو ىَلَع لس َدَْب ارو

 . هيف هس اجل ِءاقِل ْرهْطَيْمَل هب هت ُهْنَع لِصَقْيْمَل نإ ىَض ُدْنُزَو



 رْهَط ُهَرَمَع ْءاَم ضزأ ْنِم ِرْمَح ؤأ ٍلْوَب وْخَت عِضْوَم ىَلَع بص ْوَلَو

 .ٌرهْطَي ال ُهَّنِإَف لْؤَبْلأ وخت سفن ىَلَع بص اَذِإ

 رْهْطَي مل ثْؤّرلأَك ٌةَدِماَج ةَساَجَن ُهطْلاَخ نإ ٍةَدَحَوُمْلآ ٍرْسَكب ؛ «ُنبْللَأَو

 ءرِجاَظ َرْهَط ِلَوَبلأَك اري ُهطلاَخ ْنَِو ساحل ِنْيَعِل َرجآ َراَصَو بط ْنِإَو

 . نيِجَمْلأك ُءاَمْلآُهَلِصَي اًوُحَر َناَك ْنِإ ِءاَمْلَأ يف َعِقْن ْنِإ ُهْنطاَب اَذَكَو ءِلْسَْلأب

 اَمُلْسَع ئَفَك سجن ِءَمب محل حبَط ذأ ُنيُكِس تيس لَو

 نص ويت لاَ مَ نإ رهاظ لقب نضل بزل ُرهْطيَو

 ِنْهُدلأَك ْرْهطَي ْمَل الَِو مَعَ

 ِةَء لَو بْن ىَلَع ْتَعَقَو ِةَس اجت عضم ُلْسَغ يفي

 اعلا أب ك1 ؛ةليهطت دعت اَنْهُد ْوَلَو ؛ءاَمْلَأ ٌديَغ ٌةَئاَم َسَكَنَت ْوَلَو

 د يف ام لك َلَِْيِ ٍةرَغْرَمْا يف ِْلاَبلَ سجَل هَمَهَلَسَع اذ
 ٍةَساَجَّنلل الكآ َنوُكَي اَلَعل هِلْسَغ َلْبَق اًباَرَش َن لَو اًماَعَط َْلبَي اَلَو ءِرِهاّظل

 ع

 م رييم < :
 روض

 هي بخ لفعل رب وخل

 ةّينآ ىف اوُيَرْشَن * 9 : لي هِلْوَقِلَو ,عاَمْجٍإلأب (ةَّضِفْلأ)



 41 ةنيب رشا بيطخلا َدَمْحَأ نب ٍدَّمَحُم

 س6 0 عام
 | هَ

77 
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 - مق
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 6١ 0
 هل 5-5 مسح

 ْمِلْسُمَو ؛١٠08 :مقَر 3١/0 ُيِراَخبْلا) هيلع قمتم .«اَهفاحص نم اولكأت : و 2 فم نيكس هيت 0 1 35 رو:

 كمالم : مَقَر 2749 /: ٌيِذِم دَتلَأَو ؛لالا :مُقَر اللا َدُواَك وُبَأَو ؛ ١50 : مُقَر 00

 41 : مَقَر 0117٠ /؟ هَّجاَم نْبَأَو ١ : مَقَر ل ُيِياَسَملَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 . 1474 : مقر هال : ةَحْفَص ٌيِسلايَطلْأَو "7 ل فوم ُدَمْحَأَو

 نإ

 دهْظَأ اًمُيَنَأل ٍركَذلأِب اًصُخ اَمَّنَِو ءاَمِهْيَلَع ٍبْرّشلَو لكألا ُرْيَغ ع َهْيَو

 ْنِم طَعْسبَريِغّصلأ َيِقْسَي نأ يلو ىَلَع مرسي :اهلذأو لاتفيا هو

 .ةناتسأ 3 ا ام ََّتَح مفصلا ركل هانإل 0 2 الو امن 0 و

 0 200 أ
 0 :حيجَص نوصل هَل - أ ُحاَبيف

 ٌركذ ام صوُصُخِل آل ٍلاَمْعِتْسالِل مرّت أَّنأل ُلدَاَح

 اَمُلاَمْعيسأ ٌمُرْخَي اَمَكَو ءاَمِحِدَحُأ نم وأ اَمُهْنِم ءاَنإلآ يِف لرب ُمُرَْيو
 ٍلاَجّلِل ُهَلاَمْعَتْسأ ٌروُجَي آل اَم َّنَأل ِلاَمْعتْسأ ِرْيَغ ْنِم اَمُهْذاََّتأ اًضْيَأ أ ُمُرْحَي

 . يِهالَمْلا ةَلآك ُهذاَخّنأ ُمُرْحَي نه هرْيَعِل اَلَو

 مآ ساَحن ْنِم َناَكأ ءاَوَس «َكِلذ اَذَع ام (ٍرِهاَط ِءاَنِإ لك ٌلاَمْعِتْسأ ُلِحَيَو)
 ذأ سان نم بح لآ مئاَحَو ساخن نإ دلي هذ هرب نم

 دبل َهٌوُم وأ .ِراَتلَأ ئَلَع ٍضْرَعْلأب ْوَلَو ْوَلَ ْيَش نم َلْصْحَي ْمَلَو «دلأب هوخن
 3 و 2 2 . اي وع 0000

 ةَلِقِل لامس َّلَحٍاَدَصلأ وأ ب ِهََمُمْلآ َنِم ِءْيَش لوُصُ عَمأَدَص وأ هِرْيَغب

 َلَصَح ْنِإَف «ةَيِناَثلا يف ِءاَليْخْلأ ِمَدَعِلَو «ٌموُدْعَم ُهَّنَأَكَ «نلوألا يف ِهومُمْل
 هت



 ين دو ا.د. او دفعا. هاو هاو ا. اه ده ده اه دقو د. او هاه هاهو هاف هاف هو ده و ده و هدو د و هو و وده هاف هاف اق .اه ا .افأاه

 ةياثلأ يف ريغ نم ةْيَش د لي مَل وأ .هيَرْثَكِل ىلوألا يف ِدْقَلأ َنِي ةْيَش 7:

 نيد قيِيضَت نم يكرم ةَّلعْلاَف فذاختأ اَذَكَو ُةَلاَمْعَتْسُأ مرح ىتلقل

 .ِءاَرَكَمْلا بوق ِرْسْكَو ِءاََيْخْلآَو
 _- هَ و5 هاو هلم 0 .مس# يغار هل ءمس و هيي ع8هو همر

 يش ةنم لصخي مل نو هِناَرْدَجَو هتِيَبلا بفقَس هيومت ْمْرْحَيَو
 ضرَعْلاب

4 

 اق لَو اَْيَلَع ضْرَعْلِب ءْيَش د ُهَنِم لَصَح نإ ُهّنَمادتسأ مُر خيم هلا نع
 ص

 6 م كم و

 نو هلا رسَكب ولو ٍدَجْريَرَو توُقاَيَك سيقتل ْذاَّنَو لاّمعتس أ ُلَحَيَو

 ٍربْدَعَو كُْسِمَك عِقَتْرُملأ بيطلأ نم ِذَحَّتْمْلاَو (قيقعَو ناجم ءماللآ

 اَمَو ؛ ءالَيْخْلاَو ف ٍفّرَّسلأ ىنْعَم هيف د ُرَهظَي الو يفت هيف ذر مل هنأ ؛دوَعَو

 هَلاَمْعتْسأ َمُوَح ةنيزل لق ْنِإَو ام اَهَضْعَب وأ اَهَّلكَو ريب َةَبَض ةّضِفِب ةّضفب ِءاَن

 ةَجاَحْلل َُرْكُ لَو رَعّصل ُمُرْحَت ام ِةَجاَحلأ ِردَقب ةَريِعَصَو 4 :

 دق تبر :ْل ءلوخَلآ ٍمِصاَع ْنَع ء[ م4 : مُفَرا ير اًنمْلَأ ائَوَر اَمْلَو

 اكو © ُدْنَع نع لات هلأ يضل 23 كلم نب سأل دن ِءةطا ِلوَسَر ا

 ّقَّسْنَأ : ئَأ

 .[0 7 ىو ١/ ئربكلا ْنَسلا»] اذكو اذك

 2 اَحِل اَهَلُك ٌةريبَك وأ ,ٍةتيزإ اَهَضَْب وأ اَهَلُكَو ةريِغَص وأ

 جال رك رمل نوألا يف ام ام مارك



 ٠ ٌينيبْرْسلا بيطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَعَحُم 0 07 0. 9 ”م و

 .٠ فت اع هم دراي ا. و ده ا .او اه هاو ه عاق هاه واه اه هاه عه و ياف اهملف «ه ه6 هاه هاه هاو هاه هاه هادو ف هاهو ههه

 مص

 نأ «ٍليِصْفَتلأ نم َركَذ اميِف هِْيَمَك بُْش : وخَنِل لاَمْحتْسالآ ِعِضْوَم بَ

 هلك ِءانإلأ ىلإ ٌبوُسْنَم لاعشتشالا

 لضألاق اَهرَبِك يف كش ْنِإَف ءُفْزْعلأ ٍرَمَّصلَأَو ٍربِكلا ٌمِجْرَم :ًةييْنت
 .«عوُمْجَمْلا» يف ُهَلاَق . ةَح اي

 2 2 0 0 ه# رو محم هلل ار تكي ل ص ا لا ع سحر

 ءاوَس «بهذب تبيض عءانإ لاّمعتسا ب الف ءٌبهذلا ةضفلأب َجّرَخَو
2 ٍ- 1 18 - 2 2 - 

 رهاطلابو ؛ةضفلأ نم ّدشأ بهذلا يف ءالّيخلا نأل ءال ْمأ ُهُرْيغ ُهَعَم ناكأ َ 1 هَ د هل كعل و 0 0 ً 7 هذ 7 7
 > و 1 مساع © ىلع 7
 02 هه و سم ىم 1 ىعو هم داوس © حل و 1
 ليلق ِءاَمك هب سَجَنَي اًميِف اًمعتسأ مرحيف «ةتيم نم ذختمل « سجنلا

 ساب لس 0< ع 0 سسكس . 2
 فافجلا َعَم هرْي قا ريش ِءاَمك هب ُنسَجْنَي ال اًميف ال «٠ ئاَمَو

 ليصفتلا هيف يِتأي « بيب ءانإلا يف مهارذلا رمس :ٌعوُرَف ”ايصْتلا هيف ىتأَيَف «بيبضُتلاك ِءاَنالآ يف 27ههاَودلأ ُدْمَس
 سو يكاد 21 هاب ”ثىصرو 37 هما ةيساو اب ا

 «ةركي الَو م م ءانإلا لاّمْعَتْسا هب مْرْحَي الف هيف اَهِحْرَط يفالخب ؟ قباّسلا

 .٠ لسا سم 2 <ي رم ةن يف ع 20 00000 2 هم 7

 )١( .بهذلا ةّبَضك اقلطُم ٌماَرَح َريزانّدلا نأل ءاَهَطوَقّس ٌباَوَّصْلَأَو اريزاندلاَو» :خّسْنلا ضْعَب يف

 مريب .



 ٍءاَجش يب ٍظاَفْلَأ لح يف عاتْإل 41

 كاَوّسلأ يِف ٌلْصَف
 ٍلاَح لك ف ّت ٌتَحَتْسُم ُكاَوَّسلَأَو

 ٍلاَمْعَتْسأب َنوُدَيَحَتَي ال اوناك ْنِ َنيِكِرْسُمْل يِناَوَأ لاّمْعَتْسأ ٌروُجَيَو

 ِةَداَرَم ْنِم ًاَضَوَت للي بلآ نأ َنيِمِلْسُمْلأ هَ نك يهَف باتجلا فاك وسل

 ؛4587 :مَقَر ك5 /17 ٌدِلْسُمَو ؛"هالا :مقَر 797/44 :مقُر 3/١ ٌيِراَخُبْلا] ةَكِرْشُم

 ركب ُنكلَو ء[003١11 101 :مقَر َناَبِح ُنْبَأَو ؛!١11و “١١ :مقر َةَمْيَرُخ ُنْئَأَو

 ني ةقِئاطَحٍةَس ةَساَجّنلا لَمْ نودي اوناك ؛مِهِرحَت م َدَعِ اَهْلاَمْعِتْسَ

 + أ ِناَهْجَو اَهِلاَمْعِتْس ِزاَوَج يِفَه هاَبْتقَت ِرَقَبْلآ ٍلاَوْبَأب َنوُلِسَتْعَي ِسوُجَمْل

 رك كل «ٌراَوَجْلَ ُحَصألاَو ؛ِيَِعْلَ لضألا ٍضْراَعَت يف نْيلْؤقلا َنِم

 ُدَشأ َدَلِجْلا يلي اَمِم : يأ ءْمُهلفاَسَأ يت اَمو ْمِهِسوُبلَمَو | هينا ُلاَمْعيْسأ

 َِباَصَقْلَو ِرْمَحْل يندم يِناَوَأ يف ِناَهْجَوْل يِرْجَيَو ؛ ٌتفَحَأ مهي ي ىِناَوَأَو

 اًَذْحَأ َةَهاَرَكلأ َعَم : ْىَأ ٌراَوَجْل ُحَصَألاَو ٍ؛َةَساَجَّتلأ ّنِم َنوُزِرَتْحَي ل هيل
2 

 . رم ام

 ُكاَوَسسلَأ يف ْلْصَف



 4 ةنيبوّشلا بيطَخلا َدَمْحَأ نب ِدَّيَحُم

 « مَئاَّصلِل ٍلاَوَّزلَآ َدْعَب الإ

 لك هباَبختْسأ يِف ٍثيِداَحَألأ ةَكِصِل اَهِرْيَغَو ِةالَّصلأ َدْنِع «ُيِِفاَولأ ُهَلاَف امك
 (00ِتَقَو

 ص 0

 نإ ِءاَمّسلآ دك ْنَع اَه ايم َوُهَو ءِسْمَّسلأ كاَوَز : ْيَأ «(ِلاَوَّلأ َدْعَبلِ
 ص

 هَجَرْخَأ] (نْيَحِيِحَّصلأ» ربخل ؛ كفن ْوَلَو ؛ ؛(مِئاَّصلل) ُهَلاَمْعتْس اًهيِزَنَت ُهَرْكُي ٍِئئيِح

 477117 : مقر 0161/4 ٌنَئاَسَنلَآَو ؛١0 :مقو هدا" خلطت : مقر 200٠١ /؟ يِراَخبْل

 . ؛ِكْسِمْلا حبر نمره َدْنَع ُبَيَطَأ مئاَّصل أ مَف ُفولُخَل» :[70 /4داتح بَ
 َدْعَب ُفوُلْخْل ٍُةاَرْملآَو ؛ ٍمَقْلأ ِةَحِئاَر ٌرْيَكَت : : ِءاَحْلآ ٌدَضِب ءُفوُلْخْلََو و

 و وح 2 0

 اًمأَو» :َلاَق َه 2 ااَسْمَح َناَضَمَر ِرْهَش يِف يتم ٍدَّمأ تيطغأ» :رّبخل ءِلاَوّزلأ
 هء او ص

 ازا (ِكْسِمْلآ حير نمر دن يطأ ْمهِحاَوْعَأ وُُخَو َن * وُسْمُي ْمُهَِّإَف ةَيناَدل

 . [هْنَع هللا َيِضَر رباَج ْنَع (ِدَنْسُم» يف َناَيْفُس ُنْب ّنَسَحْل ُماَمِإلأ و

 ْتَمرَكَف ِهئاَقْبِإ بَلَط ىَلَع ُّلُدَت فوُلُخْلا ةَيَيَطَأَو ِلاَوَّزلَأ َدْعَب ُءاَسَمْلَأَو
 - هك ريامام َ حج ص 2 وو 1 ص مك

 َكِلَذ ْنِم ْذَحْوُيَو َنآلآ مِئاَصِب َسْبَل ُهَّنأل ؛ٍبوُرُعلأب م اركلا لوديو كل

 و
7 

 - ع 9” ل 1 رك ل ليل مؤطلا ب يبن نك «يضراقإ ًلاسنإلا هيلع بجو م

 ىلا

 سسست# ع اسجل
772 

 يِف ىنْعَمْلأَ ؛ةَعِقَح مِئاَصِب َنَِ أل ؛َكِلَذَك وه َو ءِلاَوَّزلَأ َدْعَب ٌكاَوّسلأ

 هَلاَق ؛ِِيَئيِح ْدهْظَي اَمَّنِإ ٍمْرّصلب ٍمَقلآ ريم هَ َّنأ ل لاو دب اَمب اًهِصاَصِتْخَأ

 . ٌنعفا َدلأ

9 

 خبَشلأ َمَبَط َكِلْذَكَو ءهِماَكْحَأَو هِلِئاَضَق يف ِكاَوْسلأ ُباَتِك» َنِناَهَفْضْأل يع يبأ ماَمِإلِل )١(

 . َكِلُذ يف اَباَك َلاعَت هنأ ُهَمِحَر ةَدِغ وُبَأ حاملا ُدْبَع



 اش يبأ ٍظاَفْلَأ لَح يف ٌعاَنْقِإل 1/

 مارا. م ا.د. وا. ا. اواو هم اها. ةاو ده هده هاه ف واهو ية... ده اهو ة.اه هاه دو د. او د. ده دوو سا و د. دس عاق سهله

 وانت ؤأ َرَكَست ْنَم َنْيِب اوقّرفي نأ «ٌيونْسإلا لاق امك «كلذ ْنِم ْمَرَلَيَو مري .ك م سم هد هسا رع 55 هر بهدم 2 022 ين و عكس

 ؤأ لكأب ُهُمَف َرْيَغَتْوَل ُهَنَأَو ِلاَوَّزلأ َلْيَق لِصاَوُمْلِل ُهَرْكْيَف آل ْمأ اًْيَش لْيَللَأ يِف
 2 2 ١ -_ 2 2 م 2 ص

 َكِلَذَك َوْهَو ؛ ُكاَوّسلأ ُهَل ُهَركُي ال ُهْنَأ ٍلاَوَّزلَأ َدْعَب اًيسات هوت
 - 55 ريا 6. 0 هم نإ ص لسا مس

 :ش لع ِكاَوَّسلآ لوط َديِرَي نأ ُهَركُي : ئيكحلا ٌئِذِم رتل لاَ
 هب ْضْيِب ّمُهَللأ :ِهِلَّوُأ يِف لوقُي نأ ْمُهْضْعَب [َبَحَتْسأَو] ٌبِحَتْسَيَو ص 7 1 2 2: 3 586 0 ا ل هاما

 22 2 2 كا 1 0. 2 4 نا -ٍ 07 2

 َنيِمحاَّرلا َمَحْرَأ اي هيف يل كِراَبَو «يِتاَهل هب تّبثَو «يتاثل هب َدْسَو «ءينانسأ

 هب سب ال ذل : يول لا

 لوط يف اًنطاَبَو ءاًرِهاَظ ِناَنْسَألَ ضْرَع يف ُكاَوّسلأ َنوكَي ْنَأ سي 20

 دليم يف وا وب ُهاَوَر ءءاَضْرَع اوُكاَبْسََف ْمُتْكَتْسَأ اَذإ) : رّبَحِل قل

 َمَم ْنِكل الط ىِزْجُيَو ء[)174 :مقَر 5١/١ َئِقَميبل اًضيَأ ُهَجَرْخَأَو .» : مقر 3

 سببا نيو يطرأ نب لأ اقلب تلا سبل نايل نهي

 ىّلؤأ لحب ُد و وْرَوْل ِءاَمَك ِءاَملآ رْيَعِب ئَدَنُمْلآ سباَيلآ َنِمَو َد دبي مل يذل

 .[181/11 (عوُمْجَمْلا» ىف ُهَلاَق امك كارلا رْيَغ ارم

 اَمَك ُهوْحَن ؤأ ٌحيِر وأ ّخَسَو ِهْيَلَع لَصَح اَذإ اان ِكاَيتْسالِل ُهَلْسَغ ُنَسْيَو



 9 0 در ب بي رم كما 2 0 هس هل

 مزا نم مفلا رّيغت دنع 0
 32 3 هه 1 2-3 ن ىو أ 7

3 ١١ 1١ 

5-1 

 ُتْناَك ْنِإَو هِعْبص هِْبْضَأ ٌكايِتْسالأ يِفكَي الو 0/01 عوْمْجَمْلا يف ُهَلاَق
 ساس مه

 ةلِصَقنم ْتَناَ ِْإَك ةَلِصّتُم ْتَناَك اذإ اَذاَه اكايِتْسأ َّكَسُي ال 6 ؛ ةنشَح

 . ٌحَصَألآ َوُهَو ءاَكِتَر اهب لق نإ ثلج ةِشَح َيِهَ
 50 97 نإ

 هر 120- 32 5 ال1 8 8 ” ىو 0 هاما. يه لو هس

 اَم' ١ مايل تحج َناَك هلي هنأ ؛ هيف يمي نم ميل َكاَبْسَي ْنَأ نَسيَو
 3 10 31 وع وو عا مسك م2

 َدْواَد وُبأ ُهاَوَر .هكاَوِسَو ِهلّغنتَو ِهِلَجَرَتَو هروُهط يف هلك هنأش يِف عاطتسأ

 ةَرْمَهْلا حْنَمب اهب (مزأ نم ) :ُهَلوَ و .(مَقَلا) ٍةحِئاَر (ِريَمَت َدْنَع) :اَمُدَحَأ

 :(ورْيَغ) ْنِم () . لكألا نع كاملا وأ توكل :َوُه ءِياَّرلأ ٍنوُكُسَو

 . هيرك حبر يِذ لْكَأَو موك مرا : أ

 ١/:«. يِرَمب) (ِنْيَحِبِحّصلأ» ٍرَبَحِل (مّْتلأ نم ماَِقْلأ َدْنِع) :اًهيِناَن (3)
2 

 ؛ُماَف ُصوُسَي مْوّتلأ نم م َماَق اَذإ كي َناَك : | :مقر 191/1 ٌمِلْسُمَو 140 :مقَر

 . كاَوْسلاب ُهُكَلَدُي :ي 5

 ون نم نيكو لكل القت ْوَلَو (ةالّصلآ ىآإ مايل َدْنع) : اًهُتلاَث (2)
 هل

 اسسكا ٍنكَي ْمَْوَلَو راجل ةَلَصَو ءِنْيَروَُّطلآ ٍدقافِل وأ ءٍمُميتمِل ذأ «حيواَرتل

 . ُيِمِرْيَجُبْل . 1َنمَيملأ» : ٍةَكشن يِف 0

 يمر يَجْمْلا .همْتك» : خَسْنلا ضب يف 4فز



 2.3740 /5 ٌيِراَخْبلا (ِنْيَحِِحَّصلا» ِربَحِل ؛ اًهتوْضُو يف ٌكاَتْسَأ وأ |ًريغتم م مقل

 ١/ 1٠١5« هَّجاَم ُنْبَأَو ؛1 :مَقَر 2017/١ ُنَئاَسَنلآَو ؛157 :مَقَر 2570/١ دِلْسُمَو 4581 :مَقكَر

 الزؤل»)» :مُقَد مال /؟ ُدَمْحَأَو 6 :مَقَر 257/١ ٌكِلاَمَو ؛741/ :مُقَر
 هت
0 

 : ربَخِلَو ؛ باجيإ رم مأ : ْئَأ اَقالَص َِك مَع ِكاَوسلأب ْمُهَن :قتزمَأل يتم ىَلَع

 ٍداتْسِإب ُيِدْيَمُحْلأ ُهاَوَر ؛ِكاَوِس آلب ةَعكَر َنيِعْبَس ْنِم لصف ٍكاَوِسِب ِناَنَعَكَر»

 قش م أ نأ

 َط
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 يف ٌيِزْوَجْلأ ّنِ

 ىف َنابِح .٠ و <” و : ةَحْفَص (ِطساَو خيرات» ىف و ثََبَو ؛هدئاوز مو هم  وُبَأ ُهَجَرْحَأَو] لم

 هاو 5 «ٍلماَكْلا» ىف ّئِدَع نْبَأَو ؛744 ١/ ُراَزَبْلاَو ؛ه /” ؛َنيِجوُرْجَمْلا»

 . [81/1 2تاَيِهاَوْلأ»

 1 م82 ©

 ذأ
 4 206 و هع -ٍ

 يتم ىَلَع ّقشأ ْنأ الؤل» : كي ِهِلْوَقِل ءءوْضْوِل اًضْيَأ َرِكذ اَميف ُدَكََتَي اَمُكَو
 وم 3 هاش 2 7 مل

 ح[41١5 :مقَر 200917 / ئَرْبكلا» يِف ٌيَئاَسْنلَ (ًءوضُو لك دنع ِكاَوُسلاِب مهن ' تدم

 بيق ؛ ْنِبَأَو حالّصلآ ُ نبأ ُهَلاَق اَم ْىَلَع ٍءوُضْوْلأ يف ُهَّلَحَمَو «باَجيإ َرْمَأ :ي

 اننا 35

 َوُه اَذَهَو ىّيلِإ ٌليِمَي ه هِرْيْغَو ٍماَمإلأ ْمالَكَ نك لف اني هللا ي

 . ةّيمن مدل لَ ُهَّلَحَم ّيِد َواَمْلَأَك ُنيلاَرَعْلأ لاق ْنِإَو مال

 2 وه

 مْرَتِلَو ءىَلاَعَت هللا ٍركِذلَو 'يِعْرَش ِمْلِع وأ ٍثيِدَح وأ ٍنآْرق ِةَءاَرِقِلَو 58 3 أ ن - ٌَّ 20-7
 : 00 ٍِر يِفَو ؛حوَُّلأ َجوُرْخ لُكَسُي 0 َلاَقُي و ؛ِراضِيخالآ َدْنَعَو ءِلزْنَم ٍلوُخُدِلَو
 .يفولخلا تق ةَو َلْبق ٍمِئاَّصلِلَو رول َدْعَبَو «لكأللَو ءِرَحَّسلأ

 2 د

 _ت

 6 1١

 2 0 95 ل 2 00000

 ْضْيَيَو ءّبّرلأ يِضْرْيَو مقل ُرْهْطُي ُهَّنَأ ِكاَوّسلآ ٍدِتاَوَف ْنِم :ٌةَدِئاف



 ١ تنيِبْرْسلأ بيطَخلا َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُم

 يد ىلا 0

 ٍءوضؤول يف لصف

 )جيش 2 1 ءطْبْيَو ملل ُلْشَيَو ٌنهْظل املأ يَوَسُيَو (ةَهكَذْلَأ ُبِيطُيَو وو .ناتشألا

 اَمَك َعْرتلأ َلُهَسْيَو َرْجَألأ ٌففِعاَضُيَو طفل يّكَذُيَو ,20تلخلا ىفَصُي َصْيَو

8. 

 ا ْنِمَو ُهَدْعَبَو .كاوسلأ 1 ليرختلا ٌةرَسُيَو
 0( 2م ّ ١ 9 9.

 ب امأ ع
 ٍخ

 اكو 3

 ءاضغأ يف ِءاَملأ لاَمْعِتْسا :َوْهَو .لغفلل ٌمْسَأ :واَولآ ٌمَضِب َوُهَو <55 00 3 مسه ه7 2 6. . ع 2 0 25 ب
1 .6 2 86 3 2 

 ليس مث ل 0 17 ه5 هل 8 أ ع يا ” ما# 7 4

 وهو هب اضوتي يذلا ءاَملل مس اًهحتفبَو انه داَرملا َوَهَو ؛ هصوصخحم

 ما .٠ 2 رز ا 7 7 أ بما < 08 مغر

 ؛؟بونذلا ةّملظ نم ِءاَيِضْلْلَو ةفاظنلاَو نسخ يهو ؛ةَءاضَوْلا نم دوْخْأَم

 يس كا سل هر 2 2 - 5 7 ء

 . ةّينلأب ةحتتفم ةصوصخَم لاَعفأ وهف ٠ رشلا ىف اّمأ

 - عالم 2 مهمل عم 0 ص سكي مسخ ل 21 7-2 م

 «هيف فيظنت الو اًحْسَم هيف نال ؛؟مانعم ب ال ئِددَعَت َّوهَو املأ لاق

 هك سا م1 ريو دار وو رين 4س
 | ] ُهَجاَم نب ذأ ُهََوَر مك | تاَولّصلا بوجُو َعَم هبوجو ناكَو

 ىلا 3 و هان
 هحو هبجوم يفو

 م إو 0 2م هل .٠

 )١( ُيِمِرْيَجْبلا .ةَرِهاظ َيِحَو «بئيشلأب ئطني» : خّسنلا ضْعَب يف .

 . ُيِمِرْيَجْبْلا . ُباَوَّصلأ َيِحَو (ةقلخلا» :َةَحْسْن يِف (0)



 اَجش يبأ ٍِظاَمْلَأ َلَح يف عاَْإل ايد

 هوز ع هود
 ِءوضَولا ضْوَرْفَو

 اًعَّسَوُم اًبوُجُو ُثَدَحْلا : اًمُدَحَأ

 اًَهوُحَن وأ ةالَّصلأ ىلإ ُماَِقْلأ : اهيا

 (ٍمِلْسُم حْرَش 21و «قيِقْحّتلأ» يف اَمَك ٌحَصألآ َوْهَو ءاّمُه :اًهُثلا

 ه6

 ْمَدَعَو ءاَنَظ ْوَلَو ُقَلْطُم ُهّنَأ ةَفِرْعَمَو ٌقَلْطُم ْءاَم :ٌلْسْغْلأ اَذَكَو ُهَطوُرُشَف
 ِساَفِنَو ضْيَح ٍرخَن ْنِم يِفآنُمْلآمَدَعَو .ِرضْقل ىلع ءاَمْلآ يجو ءلياعلا

 ٍماَوَدب نع ُرْيَمُيَو وفرص مَدَعَو .ٍرَكذ ٌنَمَو ءاَموحَنَو ٌجَحْلآ لاَسَ

 ةالَّضلأ يِف 3 هريظنك ِءوضْوْلأ ةّيفيك َةَفرْعَمَو «ٌزيْمَتَ السك 5-1
 هب قَحَتَيل هب هب طيحُي لوُسْفَملاب لِ زج ِلوُسْعَمْل 3 َلِيْغَي ل

 عفش وش ام وثقل ع عت ليَ ءعصألا ىلع رشف عزل

 َبَجَو ٍدِئاَّزلأب ٌيِلضألأ هَبَتْشآَو ٍنالْجر ؤأ نادي وأ ِناَهْجَو ل قِيَخ ولف ب هب

 .تقَوْلأ ٍلوُحُد ٍِطاَرَتْشَِب ةَروُرَصلأ بِحاَص ٌعوْضُو ٌديِيَو .ٍعيِمَجْلأ ُلْسَغ
 يلا

 اًمُهَتْيَي ٌةاَلاَوُمْلَأَو هْيَلِإ ! جيتخأ ْثْيَح ُثْيَح < ٌاودَحَتلاَ ٌءاَجْنَتْسالأ أ َمَدَقَتَو َبَظ لَو

 . ِءوضْوْلأ َنيَبَو
 020 .مم يو م مءوضص و و 8 0. 2 تزذخ وع و َء
 ّوهَو « ضف مج .(ءوضولا ضوَرفَو) :هلؤقب اهّركذف ؛هضورف اّمأَو

 هللآ َءاَش ْنِإ ُةفِرْعَتَس اَمُك جيلا ماكْحأ ضْعَب يِف الإ ِناَقِداَرَبُم ُبِجاَوْلأَو

 نه لات



 +١ 5 هك 00 ١ ين ساو
 ٌينيبرْشلا بيطخلا دّمَحَأ ِنْب ِدَّمَحُم

 نك

 أ ٌءاَمْلَأ :َوُهَو ءاّعِباَس ْمُهِضْعَب دار ؛ ضوُرُف ُربَح «(هَّي) : ُهَلوَقَو

 ٌدَعِب لكْشْتْساَو كَم اَمَك ٌطْرَش ُهَّنَأ ُتاَوَّصلأَو :«عوُمْجَمْلا» يف َلاَق

 ع امام
 ع

 أل ؛هيكُخ هِمْكُح عْفَر : : يأ ْيَلَع ْثَدَح ِمْفَرِل «هييل) : ضوُوَمْلآ َنِم لول 6
 َدْضَمْلا َّنآأل ؛ ٌفْحْل حِساَمِل ْوََو :ةالَّصلأ ةَمْرْحَك َكِلْدَو ُِقَتْرَي ال َمِقاَول

 .ٍدوُضْفَمْلِل َضَوَحَت دَقفُاَوَن اذ ؛ نمل ُْفَر ءوُضْولأَنِ

 ع

 فَ اتق مَ ملول أع ريغ ارت ول ام اهله ٠ع جس
 مَ َطِلاَغ ْوَأ «َحِصَيَّْل اَدِماَع َناَك نَِف مّوَيلَآ ِثَدَح

 ام َّنَأ :ُهُدْيَغَو ىِضاَقلأ ُهَرَكَذ اَمَك ءُدْضَي آل اَمَو هيف طَلَعْل ٌدْضَي اَم طباَضَو

 ال اَمَو ءهيف ْطَلَمْلاُدْضَي اليِصْفت ال ةلْمُج أ اليِصَْتَو مج هَل ُصْوَتلآ ُربتي
 اَمَو ءماَمإلآ نيِيْحَت يِف ٍِطَلَغْلاَك يِناَتلَو ُهَسْكَعَو ةالّصلآا ىلإ مْوَّصلأ َّنِم ٌدُضَي

 اه طَحْلاَك هيف ُطَلَمْلا ُدْصَي آل اليِصْنَت اَلَو ةَلْمُج ال ُهَل ُضْدَمَتلا ُبِجَي ل
 ُضْدْحَتلا َبَجَو اَذِإ امَأ ةَماَمِإلِل ُضْدَمَتلا بجي ْمَل ُثْيَح موُمأَمْلا ِنبِيعَت يِفَو
 وع روك 4207 سأل

 ٠1١ ْيراَمبل] 'ٍنيَحِبِحّصلآ» يف اَمَك كهل يلا بوُجُو يف ُلْصألاَ

 ٌلاَمْعَألا : ْيَأ ««ت تائئلأب ُلاَمْع غألأ اَمّنِإ) : [1901/ :مقَر 1515/8 خِل ْدُمَو 4١ :مقَر

 . اًَعْدَش اَهِب ُدَتْعُمْل
 ر|#آ



 م ادم ادن او عاف هاي د. او او دة. اه ده واه و فو ده دفع و ده اق هاه عاق ولو .اه عاق هو اه هده .اق فو او اواو م6 و وو ا ةاءلاو

3 

 .هِلْغف اَنَِتْفُم ِءْيّشلأ ُدْضَق :اًعْرَشَو ؛ٌدْضَقْلآ : :َهَعَل اًهُدَقيِقَحَو

 َرَم امم مِلْعاَمَك ءُبوُجْولأ :اَهُمَكْحَو
 .ُتَْلَقْلآ اَهّلَحَمَو

 ٍدِجْسَمْلا يِف ِسوُلُجْلاَك ِتاَداَعْلأ ِنَع تاةاَِعلا ُزييمَت اجه ُدوُضَقَمْلأَو

 ٍضْرَمْلِ نوُكَت ِةالَّصْلأك اهب ٌزييْمَ وأ «ئرخأ ٍةَحاَرِتْسالِلَو َةَراَت فاكتغالل

 ىّرخأ لفتللَو ةّرات
 ام هناي ْمَدَعَو ٌيِونَملأب ُهُملِعَو روت .يراتلآ ٌمالْسِإ :اًهْطْرَشَو 5 ه0 ٍِ قس / ا 0م ه6 "2 سا هع

 كللأ َء 2 نإ : َلاَق لَ ةَقّلَعُم َنوكَت آل ْنأَو ابك 4 اًهيحصتسي مسمي نأب َهيفاَنُي

 . تَكَص كولا دَصِق ْنإَو «ٌحِصَت مل َقلطأ وأ َقيِلعَتلا دَصق نإ

 اوُيِجوُي ْمَل اَمَّنِإَو هْجَوْلَأ نم م ِءْزْج ٍلْسَغ ٍلَوَأَك .ضوُرْفْل ُلَوَأ اًهَتَقَوَو

 يلع لأ قلتو رخل يار ” رئشل موشلا يف نقلا

 ؛؟ فحصمل ولأ َنَمَو يفاَوَطلَ اصلا وشو نإ ل يف عشا أ

 ةَياَغ ئَوَت ْدَقَف اَهاَوَن اَذِإَ ِءايْشَألا هِذْهِل ْثَلْطُ اَمَنِإ ْثَدَحْلَ َعْفَر نأل
2 

 ءاَئبَص ٌئَضَوَتْمْلا ناك َنِإَو ةالّصلأ َضْرَف ؤأ ٍءوضْوْل ضف َءاَذأ وأ ءِدْضَقَل 770 هرسو ثم 2 ف 3 0 . 0 رك 8
 هه

 و وس وو سو 024 ى؟كر؟ وذ و هم 85 7 م -

 ضّدعتلا طرتشي الف ءدوصقّملل هضّدعتل طقف ًءوضؤولا وأ ٍءوضْؤولا َءاَدآأ ْؤ
 - لس ل ]| 0

 .٠ 8م 3-1

 2 2 2 ع



-_ 

 ١٠١6 78 01 املا َلَيْشَأ .. مهدادو

 كَ ينيبر | بي | | نب

 و ع ا .ءاق دقو دو ادم دو د. ع او و هاو و ىو دو ده ساو واه عاود ه هاف اه عاهلاو هاف ف هاه واه هو سه ا ولو ها ساو ها ها هاه

 امَأ ءِدَدَجُمْل رْيَغ ِءوُصْوْلا يف ُهَّلَحَم ةقباَسلا ٍروُمَألآ نم َرَوقَت ام : هيَ
 ةحاتْسالآ وأ عفر هيرب هيف ءاَمتكالآ ْمَدَع ثبائقْلاَف ُدَدَجْمْل

 َكِلَذ َّنأ َرْيَغ ِةَداَعُمْلا ةالّصلاك اهب ىَمَتْكُي ُلاَقُي ْدَقَو :ٌيوتْسِإلآ َلاَ

 هْيَلَع م ُنماَقُي الَق ٍدِعاَوَمْلا ِنَع ٌجِراَخ ٌلكْشُم

 ٍديِدْجَتلآ ةَبِضق َّنَأل ؛ٍديعَبب َسْبَل ِةالّصلا ىَلَع ُهُجيِرْخَتَو : ِداَمِعْلآ نبأ َلاَ
 . ىَهتْنأ . ئلوألا هِيَفِصب َءْيَّسلأ دي نأ

 ؟ةيِناَملأ وأ ىَلوألا ُهْضْرَف ْلَه اَهيف َفِلْتْخأ َةدلَّصلأ َّنأل ؛ َلْوَأ ُلَوَألَو
 طقم ِءوُضْوْلأ هيب متم اَمنإَو «َكِلذب ُتْمِلَع اًميف ِءوُضوْلأ يف َُح هحأ لقي و و 2

 ءاَهِرْيَغ ىَلَع ُنَلْطُي اف ََداَبِع لإ ُنوُكَي آل َءوُصْوْلآ َّنَأل ؛لْمّْلا هي نود

 .اًمِهرْيَغَو ةَساَجّنلَأ ٍلْسْغَو ِةَباَنَجْلا لْسَع ىَلَع ُقَلْطي ُهَنِإَف لْسْعْلا فالخب

 داع د1 2 1

 حلا نع لقيم نإ ٌَّمَص ِثَدَحْلا ِنَع َةَراَهّطلَأ ئَوَن ْوَلَو

2 

 ّحِصَي مل ثد
 عمرا

 َةَراَج اًهّطلأ َّنأب َعوُمْجَمْلا» يف ُهلَلَع َو «(ةَضْوَرْل ٍدئاَوَز» يِف امك حيِحّصلأ ىَلَع

 هثَدَح ما اَد ْنَمَو :ٌيتلا رات بح نع وُ دقو «يستح عُنوُكتذَ

 ينو ةمئشلا ةعاجشالا نة ير أ وت لس ب نمو ةاعتس

 ْنَم فالخ ْنِم اججوُرُ امني عمَجلأ هَل ُبَْنْيَو هِيَدَح ِاَقَيِل راَمْلآ نت
 ءقجالل اَهُوْحَن :ّت أ ةَحاَبتْسالآ ين هيو «قياّسلا ْثَدَحْلِل عفو هي َنوُكَتِل ُهَبَجْوَأ
 هز اَضْيَأ هيِفْكَيَو رْيَعَو لطْنُم َنيَب هني يف َعَمَج دف ُهَنِإ : ليِق اَم ُعِفَدْنَي اذهب



 ٠و عه اه ده .ا ناو وأو او و و و جو ياو وج و يوي وو عاود سه هدو هلو و واو هدو هو اواو ىو ىف دق دو هد واو. هاو

 مل رْغَّصْلأ يِواَحْلأ» يف هب َحّدَص امك َمَدَقَت اّمِم اَهُوْحَنَو ءوضْوْل
 هر

 مك اَهِرْيَغَو ِتاَوَلَّصلآ َنِم هيتس اًميف ِثدَحل مِئاَد هين ْمكُح : ةيبنت

 اةَضْورلا» يف هلع نه يالا هك امك معلا ّي
7 

 . مُكَيتلأ يف ىَلاَعَت هلل هذآ َءاَض نإ َكِلْذ ُطْسَي ىَتأَبَسَو

 اثِدَحُم َناَبَف اًطاَيَتْحُأ هْيَدَح ىف هئوضُو َدْعَب اشل هلأ ًاَّضَوَت لَو .اًَهرْيْغَو ةالَّصلأ

0 
 هئِرْجُي ُهَّنإَو ُنَدَح ْنّيََتَي مَل اَذِإ اّمَأ ءيفُكي مل هيَلَع اَهَّنَأ َناَب َمُث هيَلَع اَهَّنأ

 اَضَوَتق ِهيوُصُو يف ِهِيَدَح َدَْب كش ْنَآب اَبوُجُو ُكاَّشلآ َاَضَوت ْوَلَو .ةَروُرَضلِ
 ةلاحلا هزه ئَون َك 15 ؛ ِثَدَحلأ ْءاَعَي َلْضآلآ ند ؛ اًدّدَرتَم ناك ْنِإَو 3 ْهاَرْجَأ

 هل 0

 . ا ا ل سة هيَدَح ْنَعَف اًثِدْحُم َناَك ْن

 را مهم رة 7 22 مم م و 0 0 0 7 وو وع ه

 2 ل ره لس >-ٍ 2 24

 يىعارس هر درب م مارب مه 2 17 م 8 مو م ويم هم م و و
 3-2 32 4 ١ 3 5 ل د م ل نلت 2. 3 وو اس هس 1 و 8 وع 3
 6 | ةّينلا تدقف نإف هين ىلإ رقتفي ال ميرغلا نع هلاغتشأ نآل هن رجن

 هه 7 مسا هل 94 8 م 2 0.



 ا َيِنيبْرشلأ بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدمَحُم

 م اه د. وام د. يايا. ا. هو ده جحا فاه و و ده هاه عاف ا. ده ده اق هام عداه و هو د. .د. هاه ده هاه هاه هلو هاو ا. ا. اهلأاو

 ْمَدَع ٌرِهاظلا : ٌيشكْرَّرلا لاقف ُباَوْثلأ امأ ءَدَكّصلل ةَبْسنلَاب اذه :ٌهيبنَت
 -_ و م 00 تماس 7 4 8 هذ ع دسم 0 خد

 يريند ِرْمأ نم اهّريغ ةداّبعلا يِف كرش اذإ اًميف ٌيِلازغلا راتخ دقو .هلوصح

 هس ه1 ل 1 وف ل ا 1 © م كرس 00 8 سك ساس

 نكي مل بلغألا ّوه ٌئوَيِنّذلأ دضقلا ناك نإف ءلَمَعْلَأ ئَلَع ثِعاَبْلَأ َراَبتْغَ

 اطقاَست اَيَواَسَت نإَو «هرذقب ُهلف بلغأ ٌئِنيَّدْلأ دضقلا ناك نِإَو ءٌرجَأ هيف

 مأ ٍناَدْضقلا ئَواَسَت ٌءاَوَس اقلطُم هيف َرْجَأ ال هنأ مالّسلأ ِدْبَع ْنْبَأ َراَمْخَأَو

 رِهاظلأ َوُه َِلاَرَعلَأ مالكَو

 دع دع د

 نع «عوُمَجَملا» ىف لاق «هرّيغ ؤأ ٍثَدَحِب هئانثأ ىف هُءوضْو لطب اذِإَو
 0 ل 0 ا 1 ع بك سه ساس ا

 ُهل باو ال :َلاق ْنَم انباَحْصأ ْنِمَو .ْمَعنف هراَيتخ ِرْيَعِب أ ءالف هراَيتخآب
 ئّهتنأ .ةالّصلا ففالخب هرْيْغِل ْداَرُم ةنأل ؛ لاحب

 0 2 4 0 و 1 2 02
 ةالّصلاَو ءوضؤولا يِف بص هلأ هَجوالاَو

 ٍلْسْعْلاَو ِءوُضْوْلآ ينو ْمُهيَلآ ِةَدولآب لطي وكم و م يه. س7 0 0 هم
 هان 2 وب يل و م6 2و سكر مّ هك

 يقاّبلل اهديعيف ةّينلا تعطقنأ ٍءوضؤولا َعطق ىَون ْولَو



 « هْحَّولَأ دغ دنع

 ولف ءْثَدَحْلَأ عفَر َدْضَق ةدْضق ُنَمَصعي الَف ءِثدَحْأ َعَم خاب ةنأل ؛هزجي مل

 ْدَقَو .ةربَتْخُم هز َعَم َدديَتلأ ئوت ْوَل اَمَك , يفك ُهَّنَأ يغني ةَرَبتْحُم ين َعَم هاَون
 2 رام

3 

 . اهل ضّرعت ْنَم َرآ ْملَو [َيِلْمَّرلا ٍدَمَحَمِل] ئّواتفلا يف ةلأْسَملأ هذه تّعقَو

 ري و 2 رك دو 6 1 00 رك د ا ا و

 هبعالتل ةَءوضُْو ّحِصَي مل هب َيلَصي الَو هئوضّوب َيلَصي نأ ىَون ؤل : عرف
 ع و مص 6 07 ءام ام . 70 2 2 و 31 - ه# 2 مس < ار ص

 هئوضُو يِف ةعْمل يسن ْولَو ؛ سجن ٍناكَمب ةالّصلا هب َوَن وَل اَذَكَو ءهِضْفاَنَتَو

 و ها 8 ةسو م ص 5 هم 0 ةيا و 0 7 ري 7 1ك

 ٍءوضْو ةَداَعِإ ىف ْوأ لأ ةّيزب ةثلاثلا وأ ةيناثلأ ةلّسغلا ىف تلّسْغنأف وأ
 6 ع 0 .٠ 8 2 سس 0 2-0 .٠ 5 عا و ةليجبهف ب م 1

 ال هنإف ءوضو ٍديدجت يف تلّسغنا ول ام فالخب «هازج هل ٍناَيَسِنِل , وأ

 5 - ةهاسأ م هس استميامام تيل رسمه 8 يف 2 ّئ هني 8 2-5 0 0 1 23 - كس

١١ ١ 

  6ظ5ذ 5 62

0-3 3-0 
 تصل
6 00" 

 اسال
ِ 

 دق هجَوْلآ دعب ام هناي يِنحي

 ُنَْسلاَو اًهُناَكْرَأ تاداَبِعْلا ّنِم ارش ذإ ءِنئّسلآ َّنِم ُهَلْبَق مب الَو
 ٍءْيَش لْسَغ ىلإ تق نه وْجَوْلا نم ِءْيَش لع لبق ْثيَرَع ذ اًذلَه «ٌعباَوت
 يتلا ْنَع ْثّلَح اذ اَهَّنأل ؛ِةَِب ةقباَسلآ نشل ىَلَعَباَْيِل َلَصَْأ َوُم لَ « فك نم
 َلَسَمْناَو فاقنيسالأ وأ َةَضَم ذمْلاب هيل ِتَنريفأ وَلَو ءاَهْباَوَت ُهَل لّصْخَي ْمَل
 هْجَوْل هَ ُهَلَسَعَأ ِءاَوَس ُهَدْعَبةيْل 3 ا .ةزجأ جون زج عت



 ١8 َيِنيبْرَّشلأ بيطَخل

 « ِهْجَوْلَأ ُلْسَْعَو

 .ٍفراّصلأ ِدوُجْول اةَضْوَرلا» يف ٌمَصألا ىلع ِْجَولأ عم ٍ ٍءْرْجْلَأ لْسَغ ُهَد اَعِإ

 0 م قاَشنسالا الو ةَضْمْصَمْلا لَ

 َبَجَوَو و كلك وأ اكوا لطي ل تلج وو (ًةَفيِقَح
 هب َدَتْعُيِل هنم ِءْزُج ٍلْسَغ ٍلَوَأ َدْنِع اَهبوُجْوَف ءاَهلِبَق ُهنم ٍلوُسْغَمْلَأ ٌةَداَع

 يف ُهَلَحَم ّنِكل ءِءوْصْوْلا رخآ لإ هلأ ُب تباَحِصتسا ٌبَجَي
 ا

 ةْدَرْل اًهيفاني اَمب َيِتاَي الَو اهعطق يوني ال نأ و ءّيع | اّمأ ناك لإ[ - 7 1 002 ىف م 39 م 6 نك مسمى وع وص َ
1 

 سد مه لس (# (سّس وو 2

 َعفَر وضع لك دنع يوني نآب « ءوضّولا ءاضعأ لع ةّينلا قيرفت هلَو 2م هع شم ه2 ٍى 0 6. أ 1 2 ٍ وعر
 و و و ور وك 20-0 5 5 3

 .ال اَمُهُهَجْوَأ ِناَهْجَو ؟ِنُكَمُم مْؤَتب هيل ٌعطَقْنَت َلَهَو
 اَمَك َةَّصاَخ ٍءوُضْوْلا ءاَضغَأ ّْلَب ِنَدَبْلا لك ُلِحَي آل ُدَدْضَألا ُتَدَحْلَاَو

 ِفَحْضُمْلا نس ْزْجَي ْمَل اَمَّنِإَو ؛«عوُمْجَمْلا»َو «قيِقْحتلا» يف ُهَحَحَص
 . اًرهَطُم َنوُكَي ْنَأ ماَمْلا َطْرَش َّنَل ءاَمرْيَعب

 موس

 .هِلْسَغ ِدَّرَجمب ٍوْضِع لك ُثَدَح عِفتْريَو

 : ئَاعَت هِلوَمِل ء(ِهْجَوْلأ) لك ٍرِهاَظ (لْسَغ) ٍضوُرْفلا َنِم ينال ()

> 

5 
6 



 مام .ارزاق ها دعانا هاو اقع ده ده و دهسا و هو هاه هد دس ولو ياه هو ده واو و ياه هو ىو فاه .عاو اواو هواه هاهو اه واه ا هاقداو

 ٍلْسَعْلآب ُداَوُمْلَأَو ؛عاَمْجِإَِو [+ :ُهَيآلأ /ةَدئاَمْلأ ٌةَروُس ه1 4 فوجب جو اوُلِسعَاَف

 ٍرئاَس يِف ُمُكُحْل اَذَكَو هِرْيَغ 3 َيضَوَمُمْلا لْعِفب َناَك عاوس «لاَسْغْنال

 2075 بسأل : اًضغأل

 و ونيخل هت حض أو رت حبا نيا :الوُم وجو ع اص
 ؛ لفشل ناتسألا امِهيَلَع تت نادل َناَمظَعْلا : روُهْشَمْلا ىَلَع ماللآ حْنَمب

 .َكِلَذب عَن َيِهَو5ُ هَهَجاَُعْلا ب تام هجَلأ نأ هيَ ني اَم :اًضْرَعَو

 َكِلذ ُلْسَغ بجي ال هن ِنْيَعْلاَو ِمَمْلآَو فثآلا ُلْخاَد ٍرِهاَظ"١ : :ب َحَرَخَو

 لَو ؛ نال مكُح يف َكِلَد نأ ؛ةَمَش وأ ٍنْفَج عطب «اااَستْنآ ِنإَو ءاَعْطَ

 ند ؛ُةْنم ٌرَهَظ اَم لْسَع بَ ُهَْ ؛ْجَولآةدلح َحلَس ول امب َكِلَذ لكي
 < و

 الدي سنه .هَرَكذ ام فالخب الَدَي َناَكَف .ةلنط بيان لكم اذ

 َدْعَب ُهَلْسَع د الق َيِكذ م َلاَزِإ َلْبَق ُهَّلْسَع نكُمُي َعَم ءءْيَش ْنَع

 واط ؛ِهتلاَزإ

 َسسجَنَت ْنِإ كلذ ّلْسَغ ُبِجَي ْنِكَلَو «ِنْيَعلأ ٍلخاَد ٌلْسَع ُنَسُي الو

 مد رْيَغ ْنِم ْتَناَك اذِإ ٍديِهَّشلأ نَع ُلاَرَث ال اَهّنَأ ليلدب ةَساَجّتلَأ ظَلِع َقْرَفْلاَو
 . ةَداَهشلَ

 ِءاَمْلآ َلوُصُو ُنْمَي اَم ِْيلَع ناك نإف ءيفالخ الب لَسْعُيف ِنْيَعلَأ قاَم ام 6 - 1 6 هةيّس .٠ 60 82 م8 7 ه1 8 0
 وس مي رس #046

 .ُهَبْحَت اَم ّلْسْعَو ُهْتلاَ إ ْتَبَجَو صاَمرلاَك بجاَوْلأ ُلَحَمْلا نَلإ

 يم رْيَجْمْلا . 1ثَحَيْفْنا» : خّسنل لأ ضْعَب ىف )١(



 ه ها ادراع . ا. و ع اع هاو و سه اقع د. اه او هو ده دو او واه هاه و واهو ده واو واو هع ىو واو دو و د. واو و د .اع و اواو »اعلاه

 هَّنِإَف ؛هنيِصآَن ْنَع رَمَّشلا ٌرَسَحْنأ ِنَم :ّوُهَو «عّلضألأ ِهِسَأَو رمش ٍتباتَمِبَو
 ةهجاَوُعْلا لوُصُخل هول َنُِهَّنإَف ممل ٌعِضْوَم َلَحَدَو ءاَمهْلْسَع همي ال
 ّبَح ُرَمَّسلأ َليِسَي ْنَأ ُمَمَمْلاَو ِ؛ِةَهْبَجلا َنِم ُرَكّشلآ ِهّْيَلَع ْتْيْنَي اَم ْ:َوُهَو هب
 َنَقْاَو ٌةَهْبَجْلا َقيضَت

 [ليوّطلا َنِم َمَرْسَح ُنْب ةَبدُم] ٌرِعاَشلأ َلاَق

 اَعَرْأب َسْيَل ِهْجَوْلَاَو اَمَقْلَأ َمَعَأ اَنَنْيَب ُرْهَدلأ َقَرَف ْنِإ يحكنت الَو

 َّنَأل ءعّرتلاب ُحَدْمَتَو هب ُمُذَت ُبَرَعْلاَو ُكاَمَع ٌةََرْمآَو ْمَعَأ ُلُجَر :ُلاَق
 0 .َكِلذ َّدِضب عَرَتلاَو ءلْخْبْلاَو نْئُجْلَأَو ِةدالبْلا ىَلَع ُكْدَي مَمَهْل

 نك ع

 َنِهَف فيِذّتلأ ُعِضْوَم ام از اك خول نم نخل يب
ََ 

 َنْيَي فيِفَحْل أ دَّمّشلأ هْيَلَع تيدي نام : :َّوهَو «سأَولأ ِرَعَسب هش ٍلاَصّتال سأل

 َرَعَّسلا َنوُفْذْحَي َفاَرْشَألَاَو َءاَسّسلأ َّنَل َكِلَذب َيِمُس مس ؛ةَعَرَتلَاَو راَذعلا ِءاَدتنأ
 روم رمت ر أ وك

 750 سس

 وو -

 نذل ِسْأَر ىَلَع طْيَخ َفَرَط م ّعْضَي نأ ْماَمِإلَ َلاَق امك ةطباضَو

 ََرن مف اًميَقَتْسُم طبت اذنه ُضَرْفُيَ َةَهْبَجْل ىلْغَأ ع َيناَتلأ َفَرطلَأَو

 :َّوُهَو :ةّيِصاَلأ ٍنافِيَُكَي ٍناَضاَيَب :امَهَو ءناَتَع ََو

 ِنالِصّتُم ءَنْيْذَألا َقْوَق اَمُهَو ءِناَعْدُصلأَو ؛ يا ْنِم سأّرلأ ُمَدَقُم



 واف هام ده. واو واف ده اه فه دو و هاف ف هاو هدف ف اف ف هوو ولو هاه ىو ده و ده و واو واه فاو جاو هاو هع هع هاهو

 ِهْجَوْلأ َعَم ٍنْيْغْدُصلَأَو ِنْيَمَعرن 000 ملص 20 و

 اس3 يف هيو يف يفاجأ

 َنِمَو ِكَّنَحْلا تخت 3 ْنعَو يلح َنِمَو ِسأّرلآ نم ِءْزُج ٌلْسَغ ُبِجَيَو
 اَمَو ءهَدَح يف هلوخُدل َنُدَألَو ٍراَدِعلأ 08 يزل ِضاّيَبْل هْجَوْلَأ َنِمَو نيل

 . عْدَجْلاِب فأل َنَِو ِنْيتْفَشل ةَرْمُح ْنِم َرهَظ
 د6 دل د

 ؛ِنْيَعلأ ٍناَمْجَأ ىَلَع ُتبَنلآ ُرَمَّشلأ :َوُهَو ءِبْدُه ّلُك ُلْسَغ ُْبِجَي
 بجي نال َكِلَب يمس ءِنيعْلا ئلْغأ ىَلَع ُتبتلآ رمش :ّوُهَو ءِبِجاَحَر

 َنْيَب ِنْذَألِل يِذاَحْمْلآ ُتبَنلآ ُرَعَّشلآ : :ّوهَو ٍراَذِعَو ؛ مشل عش يلا نع

 يمس اَيلعْلا ِةَمَّسلَأ ئَلَع تبان ٌرْعَّشلآ :َوُهَو ءِبراَشَو ؛ ِضراَعْلاَو عدّل

 َةَقْفْتَعَو ؛ دَحْلأ ىلَع تبان ِرَغَشَو ؛ بشل دنع ٍناَسنإل مَ اال َكِلَذِب

 اًرهاظ َكِلُذ ْلْسَغ بجي : يأ ؛ ئلفسلا ةفّشلا ئلَع تبل دّكّشل :َوُهَو
 ر هي 7

 .بلاغلاب َقِحْلأَ د َرِداَت مقامك َّنَذل ؛ دْحَّشلأ فنك َْنِإَو 58

 ِنَهَدل ىَلَع تبل ُدْعَّشلَأ :ماللآ ٍرْسَكَب َيِحَو ءٍِلْجَّرلأ َنِم م ةَيَحْللَأَو

 ءاَهْنْطاَبَو اَمِرِهاَط ُلْسَغ َبَجَو ْتَْقَح ْنِإ ؛نْيخّللآ ْعَمْجَم : : يو ةَصاَح

 َِمْلا لاَصيإ رص اياب لسَغ ْبجَي الو اَمرِهاَط ُلْسَع َبَجَو ْتَقك نإ

 هه رح

 اَضَوَت هلو ُهنَأ 16١ مقرا ٌيِراَخْبْلا ئَوَر اَمْلَو ةَرِداَنلآ رْيغْلا ةَفاَتكْلأ َعَم هيَ



 مام ثم ده واف عاف فاه و دف ام او فاه عاف م اه فداه هاف ده اه واه واو و عاق اه واو هد هاه هد هو اوه هدو اه هه ار هاه

 ةقرَمْلاِبَو ةَفيبك ُةَميِرَكْلا ةثيخل ْتَناَكَو ؛ُهَهْجَو اهب َلَسَغ َةَقْرَع َفَرَكَ
 اهضنب فكو اهب ّفَح نإ اَيلاَغ َكِلَذ ل ُءاَمْلَأ لِي ال ٍةَدِحاَوْل

2 
 هرم سس ةرراس مس ه6 هر ١

 ِفيِفَحْلأ ِءاَنْنَأ َنْيَي اَق ٌرَمَتُم فيك ناك نب ريمتي مَ إف ٠ ةُمُكُح لكِلَف َرَيَمَتَو
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 - نإ

 .ٌقْسَي لْسْعْلأِب فيثكلا َداَرْفِإ نأل ؛ُّيِدْرَواَمْلَآ ُهلاق امك لكلأ لسغ َبَجَو هر هّيوص .٠ سم سا 2ع 2 ةهاسو اس 2 06 00 الا 0.0 مس مم ل

 يف لاق ْنِإَو هُدَمَتحُمْ َوُه اَدلَهَو َُِرْجُي ؛ ال ِفيِفَحْلا ىَلَع ِهاَمْلَأ ُراَرْمِإَو

 دمّشْلََو . ٌتاَحْصألأ ُهَلاَق ام ام ٌفالخ ٌئِدْرَو َداَمْلَأ ُهْلاَق ام : ا 11 مَع

 ءِناَضِاَمْاَ ؛ ِفيِفَحْلا فالخب ؛بطاَخْمل ِنَع ةَرسَْا ري سي اَم : فيِثكل

 .ركذ اَم عيمج يف يللا ِنُدُأاِل يِذاَحُمْلأ ِرْدَقْلا نع ٍناَطَحْنمْل اَمُهَو

 ْنِإَو ءاَنطاَبَو اًرِهاظ اهم َكِلْذ ْلْسَغ ُبِجَي ٌقَأْرَمْل (ِلُجّرلأ» :ب َجَّرَحَو

 ٍلوَصْحْل هَّدَح ْنَع ْتَجَرَخ ْنِإَو هْجَوْلأ يف ْتَنَبَن ِةَعْلِس ُلْسَع ُبِجَي

 يي

 نأ ْمَلْعََو

 يف اَمَك ْتَْتَح ْنِإ اًهَلْطُم اَِاَبَو اَهِرِماَظ ّلْسَغ ُبجَيَم ُهْنَع ُجِراَخْل
 ريق ّرق ْمُهضْعَبَو كةَضْوَدْلَا» يف امك تَقْنَك نإ اَقَلْطُم ْطَقَف اَمْدهاَظَو «باَبُعْلأ»

 ُةزذخأف َكِلَذ فالخ ٍروُعّشلأ هذه يف

 امأ ءهَّدَح يِف َناَك اذِإ ِهْجَوْلَأ روُعَش يِف َروكذَمْلا َليِصَمَتلَآ َن جك سعاد و. هس كر هدو . رف رص و

 او



 اجش يبأ ِظاَمْلأ لَح يف ٌعاَنْفإلأ ١

 « ِنْيمفْرَمْلا ىلإ ِنْيَدَيْل لْسَعَو

 'امِدَحَأ ضْأب حسم ْحْسَم ىَقَك ٍناَسَأَر أ ٍ؛ِدِحاَو وْضُي ىَلَع ِنْيَديْلَك ءاَمُهْلْسَع

 ىَمَسُي اَم عيِمَج ّلْسَغ ُبِجَيَف «وِعيِمَج ُلْسَغ ِهْجَوْلآ يف َبِحاَوْلآ نأ َقْرَمْلآَو
 .اًهْجَو

 ضغتب ُلْصْحَي َكِلْذَو اَسأَر ىَمَسُي اه ضخ ٌحْنَم سأولا يفَو
 ّ .؟عوُمْجَمْلا َنِم مر ءامِهِدَحَأ

 :مقزا هس هاَو هامل دم نإ اًَمِهِرْدَق زأ يتلا ل ء(ئلإ)
 سس ل كس رس ري
 ريان م 31 م وع

 : ةيآلآ /ةّدِئاَمْلا ٌةَروُس 01 * ٍقفاَرمْل نري باعت لعل «عاَمْجِولِلَو

 ؛روش 01 هش لإ ”ىراكصتأ نم # : ئَلاَعَت ِلْوَق يف اَمك 'َعَم» ىئتْحَمب (ىَلِإدَو ل

 :ئَلاَعَت هلؤقو ؛هللأ م عم : ْيَأ 1١54[« :ةَيآلآ /فَّضلأ ٌةَروُس 057 :َةَيآلآ /َناَرْمِع لآ

 0 ؛[05 :ٌةيكلآ /ورُه ٌةررش 1١1 4هكتوف لإ هَوُف مُكحدْزَيَو

 َروُمْجَمْلا َّنل ؛هْنِم َيِقَب ام ٌلْسَغ َبَجَو ِنْيَدَيْلآ َنِم ُهَلْسَع

 ماما لعمان أ ْمُكَترَمَأ اذإ» :هكي ِهِلْوَقِلَو ؛ٍروُسْعَمْلاِب

 هور م2 و 24 52

 . ٌئمريَجبلا . ىلؤأ ّىهَو ءاّمث) : ٌطاَقْسإ ٍةَحْسن يف قلد



 مار .ان راها. ما. ماه د. ىو او ساو أ و وو هاو ماعأه هد هن وه د ياعأ سا هاو ده و اودع « واو هاه ها سه و ها وااو م اعاه

204 
 ْنِم َمْطَق ْؤ أ ؟[عمه0ج مَقَر 2119 /4 ةَمْيّرُخ ُنْبَأَو 4 :مقَو 218/4 َناّبِح هئقف ًِرم نإ

 لَم بيم ءيضتلا نس أرب ِناَيَمَسُمْلأ ُتاَمْظَعْلأ َيِقَبَو عار مَع َلَس أ

 ُلْسَغ بين ٍقيْرَمْلا قْوَف ْنِم مط ؤأ ؛ ققْدَملَأ نم هيكل ٠ ءِدضَعْلا ٍمْطَع سَأَر
5-9 

٠ 

 لت لش بين ينم م عل الإ هدي مل كل اخوي ف

 "لع 5 امك ِءاَمْلأِب عطقلأ

 نطو 000 اع ُبِحَيَو

 َْع ُهَل ْنَكَي ْمَل ْنِإ اًمهيف قوُفْشَو ٍبْقَت نطاَب ُلْسَعَو َلاَط ْنِإَو ءِرْفَظ

 ءاضفألا راس يناله يرختو قريش املس بوو لل

 . لْسْغْلأ ٍةَمِص باَب يف ١ عوُمْجَمْلآ» ٌمالَك ِهيِضَقَي امك

 عيْضْأَك قْفْرَمْلا َنِم ْوَلَو ءِضْرَمْلا لَحَمِب ْتَنبن نإ ٍةَدَئاَر دي  ّلْسْعَو

 .ال ْمأ ةّيلْضَأْلا ِتَرَواَجٌءاَوَس ةَحَلِسَو ِةَدَئاَر

 عوقُول ُهَلحَم اهني ئَذاَح اَم لْسَع َبَجَو ضْرْفْلأ َلَحَمِرْيغب تبن نإ

 ْمَل ْنِإَف ءوِذاَحُي ْمَل ام يفالخب ؛ ٍضْرَْل "احمل ادام عم يع لآ مشأ

 رت مولر امفاةخإز  نِْتيِلْصَأ أ اََناَك نأ .ٍةيلضألآ نع دار ريك مس

 ب ءايوُجُو اًمُهَلَسَغ ء«شْطَب ِفْعْضَو َعباَصَأ ٍصَقَنَو ٍرَصِق شْحُف وْحَنب
 تك

 مهي 5

 َنِم هريظن فالخب ؟ي ضل نإ طحت رئَ نم مَ بكذتلا نم اجرح

 نأ ؛اًهِباَب يف ىلاَعَت هللا َءاَش ْنِإ ينس امك طقم اَمُهاَدْحِإ | ٌمطَقَ ٍَقِرّسْلأ

 ل :ِءْرَّدَلَأ ىلع ُءاَنْبَم ُدَحْلَأَو ؛ٌةَداَبِع ل « طاّيِتْخالأ ْىَلَع ُةاَتْبَم َءوُضْوْل

| 
 هت

 تل 0



 مه ا. دما. د. ا. دعا. د .او ا . دهان د« عاف د. ا عاه ها افاه هع ده واهو سعاده و ده دق ده هده ده هاه و و و ده دهاق هاو وة. هاه اهاه

 مل هن ٍدْضمل هل ْتْلَدَت نو ءِنْيَْجلآ يف ُماَكَْألآ هذه يِرَْتَو .. .ةَبوَقُع
 م هع

 م اَهْيلَع عمي ال ِدَيلآ َمْسآ نأ ؛ِهِرْيَغ لَو يِذاَحُمْلآ ال اَهنِم ع ْئَش ٌلْسَغ ْبِجَي

 اَهْلْسَع َبَجَو ُهْنِم عادلا ُةَدْلِج ْتَصَلَقَت أ ءضِرَمْل َلحَم ْنَع اَهِجوُرُخ
 ءاَمِهِدَحَأ نم تعلقت نأ .رسألا نم اًهدحأ ةتلج تلت نإو ياه

 ال ٠ اعل هَل ئهتنآ ام راتغالآَق نم ْتْلَدَت مك ءرَحآلآ نإ ل َعَتلأ َهَلَبَو

 اذا ىلإ ٍدضعْلا نامت مب اذ مف َهَاْسَع ُبِجَيَف ءاَمْعُلَقَت هن

 م نم اَءُْج ْتَراَص اَهّنأل ؛ِدْضَعْلا ىلإ عادل َنِ + لبنا و

 اًمِهِدَحَأ نم هلع َدْب َدْعَب ْتَقَصَتْلَ وَآَو . نادل َنوُد ٍلَّوَألَ يف «ٍضْرَمْل

 ُهْنَع ْتَقاَجَت نإ مث ءهِرْيَغ نو اَهنِم ضل يِذاَحُم لْسَع َبَجَو ءرخآلأب

 الَو اًَهِرِجاَظ ٍلْسَعِب ىقتكأ ُهَ رَمس ْنِإَو ءهَيَرْمِل اًضيأ اهَتخَت اَم ُلْسَع َبَجَو

 ند ؛اهِتْحَت ْنِم َرَهَط اَم ُلْسَغ ُهَمِرَل ُهْنَع :ء َْلاَز مث ُهَلَسَغ ولف ءاَهَقْنَق ُبِجَي

 .َتَلاَر ْدَقَو ةَروُرَّضلِل َناَك اًهِرِهاَظ ْىَلَع َر راًصتقالا

0 

 ءْثَدَحِل آلِ َرَهَظ اَم ُّلْسَغ ْبِجَي هَل ْثَبَقَتَت وأ ُهُدَي ْتَعِطَقَف أَضَوَت ْوَلَو
 .ةَلاَصَأ رِهاّطلَك ُهَلْسَع ُبجَيَق

 و نم ل صك أ يع بي التم ِهدَي مطل ِءوُضْوْلأ ٍنَع َرَجَع ْوَلَو

 ٌداَعَأَو ىَّلَصَو مَ َكِذ يلع َرَذعت ْنَِف نذل َنِم ُةيلآَو «لْثم ة َرْجَأبَْلَو

 . كِل ردد



5 
 ١1١1 ٌينيِبْرْشْلأ بيطَخلا َدّمْحَأ ِنْب هدو

 ْوَلَو ءاكحشم ىَمَسُي ام (سأَّرلآ ضب حْسَ) : ضوُرفْلآ َّنِم ُعباَّرلأ (ي)

 سأَرلأ د ٌدَح يف اَهِضْعَب وأ ةَدِحاَو ْوَلَو ِرْئَش ضخ ِسْأَر ٍةَرْشَب ضب
 . في مَ هن نع ب جو وله «ولوُرت ةهج نم نع دل جوخ ل نأ

 ُحْسَمْلا فكي ْمَل ءِسْأَرلأ ِنَع ء َجَرَخَل دم 1م ْوَل ْثْيَحب اَدُعَجَتُم َناَك ول سَ

 . [ :ُةيآلآ /ةَدَئاَمْلأ 00 6 كيو ءرب أ وحسم أوتو أَو ## : ىَلاَعَت َلاَق ؛ ِهْيَلَع

 ا ىلع يصب حسم ةَنأ : مقر] ُمِلْسُم َْوَرَو

 هقالط امإ َلْنَع ع حْسَمْل َنِم ُموُمَمْلآ هن أل هركذ اميف ضل حشمي تك |

 َنْيَب يِذَل عسل : يِهَو ٍةَيِصاَّنل ٍصوُُصخ بوجوب ٌدَحَأ لك ملَو

 ٍريِدقَتلا بوُجُو ُمَنْمَيَو باَعيِتْسالا َبوُجُو ُمَنْمَي اهب ٌءاقتكالآَو ؟ ِنْيََعَرتل

 لا ينام ىلع تلقح ب لاو كر نال رك ذأ عيوب

 «قيِضعلا ٍِتَيَسلأي اوهَوطَيْلَو # : ىَلاَعَت ِهِلْوَف يف امك هِرْيَغ ىَلَع وأ «ضيِعتتلِل

 .قاضلإلل نوكت :1٠ حلا ازرش

 هرْجُي مل ُهّسكَع ؤأ َرْعَشلأ َكَرَتَو ِهْجَول لأ رب لسع ول 8

 عو و

 ذإ ءاَفْرُع سأل , ىّكَسُم هْيَلَع قُدْصَي ةَرَشَبَْوِرعّشلا َنِم الك َنأِب َبيِجأ

 ىَلَع َْقَت َيِهَو ةَهَجاَوُمْل هب ُعَقت اَم :ُهْجَوْلَاَو الَعَو َنِمَأَر اَم هشآ :كنأول

 امرشا

 ّيِفْتكأ اَمَك , ِسْأَرلأ ّدَح ْنَع ٍلِزاَنلا ىَلَع حَْمْلاب َيِفتكآ الق :ليِق ْنِإَ
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 يف هب ٌروُمْأَمْلاَو ءِسأّرلآ ْىَلَع حِساَم ُرْيَغ هْيَلَع حِباَملآ نب ٌبيِجأ

 ضَْب ّلْسَع يِفْكيَو ءِلِزاَنلأِب قِداَص َوُهَو سول ُرَكَش ٌرْعَش َوُه اَمِإ ٍريِصَقَتلَأ
 ْنِم ٍدوُصْقَمْلا لوُصْخِل ّدَم الب ِْيَلَع ديل ٌعْضَوَو ٌةَداَيِزَو ٌحْسَم ُهَّنأل ؛سأَرلأ

 هيل للبلا لوُصُو
 امل هأَرْجَأ َحْسَمْلآ وْنَي ْمَلْذِإَو «ِرطَمْلِل َضَرعت وأ هِسَأَر ىَلَعاَمْلآ رق ََْو

 .َركْذاَمِل ٍناَوُذَي ال ٍَْتَو دري حْسَم ُئَزْجْيَو رم

 ديل عطق يف ف 2005م [اَمَكآ امل ٌحْسَمْلأ لي ْمَل هحْسَم َدْعب َدْعَب ُهَسْأَر َقَلَح ْوَلَو

 دنع نسج (ينلجزلا» عيمج (لن) : ضوُرفلا نم ٌُسِماَحْلَأ (3)

 يف رم اَمَك اَدقُف نإ اًمهرْذَق ؤأ ءلجر لك لك ْنِم (ِنْيمَلا م َعَم) هعاّمجإب
27 

 هر

 قاّسلآ ٍلِصْمَم َدْيَع يباع َنِم ِناَِتاَنلآ ْناَمْظَعْلا :اَمُهَو « يفرم

 :َلاَق كي ُهَّنَأ ٍريِشَب ُنْب ُناَمْعْنلَأ ئَو امل ءِناَبفَك لج لك يَ مَعَ

 ُهَبْعَكَو بِساَص بكم ُةَبكَْمْنَصَي نم لُجولا ُتَََف (مُكدوُفُص اوُجيِقَأ»

 : مقر ءا/١/1 ُنيِقهْيَبْلاَو 5 : مُقَر 2178/1١ َدُواَد وُبأ ُهَجَر رغأ نبا ٌيِراَحْمل َهَوَر . هبغكب
2 2 

 235 ١/ ةَمْيرَخ ُّنْبَأَو ؛؟ ١8407 : مقر قىالا/: ٌدَمْحَأَو ؛؟؟ : مَقَر 519/5 َناَبِح ٌنْبَأَو 05

١ 

0 

 .[8786 :مْقَر ىب1/4 راهو : مُقَر

 مو رق ١[ :يآلا /ةدئاَمْلا ٌةروس ه1 © نيَبعكْلا َلِإ َمُكَلْجْرأَو : ىَلاَعَت لاَ

 )١( ُيِمِرْيجْبْل .فاَكْلأب ارم اَمُك١ : خم لأ ضْعَب ب يف .



 ١1 ٌينيبْرَّشلا بيطَخلآ َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُم

 . ُهاَنْرَكذ ام ىَلَع ُبْيِيرَتلَأَو

 مه
 . "٠

3 0 ١ 55 9 : 
 هوُجْوْلا ىَلَع اًمْطَع ٌرَجْلابَو بضّتلآب عْبَسلآ يف 3 -

 ا عملا ىلع زخم ينل

 ّرَم َذَقَو
 1ع

 اَمَك ٌلوُمْحَم ٌضْرَف ِنْيَلْجَرلأ َلْسَغ َّنَأ ْنِم انُه ُباَحْضألآ ُهَقَلطَأ اَم :ٌةيَِْ
 ُحْسَمْلاَو «لْسَعْلا لضألا َّنَأ ىَلَع ؤأ «ٌفُحْلا سبال ِرْيَغ ىَلَع ُيِعفاَيلأ ُهَلاَق

 لاَ 0 3 يف 1

 .هَنح وَ نول بِي نهد 1 :«عوُمملا دع 2 اكماَدخ

 لا دوشؤ اب خو نو ألا تف 01 سيت

 سمس هيو ام هل

 الق ٍبْمَكْلا َقْوَف َعِطَق ْنِإَو يقابل لْسَع َبَجَو مَعَ ُضْعَب عطف ْوَلَو

 . [نْيَديلآ] ِدَيْلأ يف َرَم 5

 َنِم (اَنْرَكَ اَم) ٍمُكُح (ىَلَع بيت ُبيِترَسلأ) : ضوُرْفمْلا َّنِم ُسِداَّسلأ )2

 ٍلْسَغ مث سأّرلآ حْسَم مث ِنْيَدَيْلآ من هلآ انوُرَقَم ِهْجَوْلا ٍلْسَعِب ٍةءاَدبْلآ



 [؟04 75 :مُقَر] ٌمِلْسُم ُهاَوَر ءهب ب ٍروُمْأمْل ٍءوصْولل ِنّيَُمْلا هِي هلغفل ِنْيلْجّرل

 ةّجَح يف دل ِهِلْوَقِلَو 984/١[0 كيِئاَوَرلأ ٌعَمِجَم» ؛5/49 :مْفَر ُيِراَخبْلا] ُهُرْيَغَو

 ٍداَنْسِإب [45؟ :مُهَر 501/53 ٌنِئاَسَتلآ ُهاَوَر «هب لأ اَدَب اَمب اوُعَدْب» : عاَدَوْلآ

 ٌةَرْيَعْلاَو كوم مين جل جرش ف يول مامإلا ينال داتْسِإ إ حّحَصَ] حيحص

 نيب اًحوُسْمَم رك ىَلاَعَت َّنَأَلَو « بّبَّسل ٍصوُصُخب ١ ظْمّلل موُمعِ

 انه َىِهَو .ةتئاف 5 ُتَرَعْلا ُهْبِكَنْرَي ال ِسِناَجُمْلا ٌقيِرْمَتَو «تاآلوُسْعَم

 آلآ َّنَأِلَو ؛ِرَبَخْلا يف ٍرْمَألا ةئيِرقب ُهْدَت آل ٍبيِترَتلا ُبوُجُو
 ل لَصَح ارب ٌةَدَِحاَو َةَعْفَد ُءاَضْعَ اوُلَسَغ َهَعَب عبرا َناَحَبْسُأ وَ «ٍبِجاَوْل

 ِثَدَحْلأ عفو يب ةّييي ٌرَعْصَأ اًنَدَح ٌتدْحُم لَسَبْغَأ وّلَو ٍ؛ْطَقَف ِهْجَوْلا لْسَغ

 دق كدي دل نإ «مَص اَطِاَغ بَل مهد هب أ ادم اَدمَعَتُم ْوَلَو هوخت

 بِي ريِدْقَبِلَو ءْىَلْوَأ ِرَعْصَألِلَف ٍنيَئَدَحْلآ ىلغَأ هَل يفك ُهَنأل ؛بيترتل

 جارنا اًمُهَنَع ٌلْسْعْل ْءَرْجَأ تنجو َتَدْحَأ لَو ؛ةفيطل ِتاَظطَحَل يف

 مث التم هدي د الإ وأ لج الإ لَآ ولف ؛ ؛ريكألا يف ني مل نِإَو ءرّعضَألا

 ْبِجَي ْمَلَو ْأَّضَوَت ةَباَنَجْ أ ِنَع اَمهلْسَع امِهَْدَح عاَِتزال امُهلَسَع م َتَدْحَأ

 الب ٍناتفوشكم اَمْهَو ءِنْيَدَيِلَأ وأ ٍنْيلْجَّرلأ لسغ ْنَع ٍلاخ ٌءوْضُو اذلَهَو 2 279 7 مرا 2 ه0 نم م هس 60 -



 لاخ ُرْيغ ُهنأب ُتاَحْضألأ ُهطْلْعَو .بيِتْرَتلأ نَعَو :''”ٌصاقلا ْنْبَأ َلاَق

 ِرْيَدَيلأ وأ ِنْيلْجَّرلَأ لْسغ هيف ْبِجَي ْمل ٌءوضُو لب ءُهْنَع

 َءاَضْعَأ الإ ُهْنَدَب ّلَسَغ ْوَلَو ؛حبِحَص ٌراكنإ َوْهَو :( عوُمْجَمْلا» يف لاق

 ءاَرَفلأ َلْبَق وضع ريهطت يف كش ْوَلَو اَهْبيِتْرَت ْبِجَي : ْمَل َتدَْأ مث ءوُصول

 روي مل عارفا ةخب ذأ هَ اوه

٠ 2 
 تن 2 |“ »

 وع

 هَرَشَع ُهَنَنُسَو) :َلاَقَف ءهِنَنُس يف َعَرَش ِءوُصْوْلا ضوُرَف ْنِم ف اَمَلَو
 اًميف َننّْسلآ رْصْحَي ْمَل ْففَصُمْلَآَو . .ءيش ُعْمَج يفوُرْضَم ٌرْيغ ريغ ٌدَمْلآِب (ءاَيْش اَْشَأ

 . َكِلْذ ىَلَع ةَداَيِز مكُدَنَسَو قَركَذ

 ىع : :مقَ اائربكلا» يِف] ين راَسملآ ربح ٍيوضُوْل َلَوَأ (ةيِمْسّتلا) : لوألا

 ٍباَحْضَأ نضضعَب َبَلَط :َلاَق سن ْنَع ِدّيَج ٍداتْسِب [1045 :مَقَر «َناَبِح ْنْبَأَو

 َيِنَأَ «؟ءاَم ْمُكْنم ِدَحأ عم لَها : للي َلاَمَف ءاوُدِجَي ِي ملف اًءوضْو لكي ينل

 ءايشأ وسي اوَََُ : َلاَق مث ُكاَمْلأ هيف يِذَّلأ اإل يف ُهَدَي َعَضَوَف ٍياَمِب

 يح هِباَصأ نيب نم روف مْ تَرَ . كلذ َنيِلِئاَف اق : أ
 3ك

 . الجر عار

1 

 نريعبس دخت ًاَّضَوت '

 . ؟ لاَصِخ ُرْشَع ١ : نْئَمْلأ خَسن ضْعَب يِف 000

 . يملا . حيِحَصلُكَو .«يِضاَقْلا» : خستلا ضَْب يِفَو 1



 اَجيَش يب ِظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْقإلآ 1

 هد هاك عا. ا« دق ده واو ساو هاك ها »د جه هاوس ماه ودود عاف وه هاو يف دو دعه ساه سه داعا هاه عايل واه م ا« هلاهلاو

 املأ

 نيت اًسنلأ ُهاَوَر (هلل 6
 07 0 وم ع و ص 04 0 ع 58 .٠

 [1414 : مَقَر ؛ يِقَْيَبلِل «ئربكلا ُنئْسلآ] نت مس اوئِضَوَتا : رَبَحْلَو

 . هِتاَبِجاَول ةَنيَبْمْلا ءوضْولأ ةيآل بحت : انو «[144 :مفَر] ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو

 : ةَحْفَص هٌيِراَخْبْلِل هُريبَكْلا ٌعيِراَملا»] «هللأ مسي مَ نمل ًءوضُو ال» : ٌرَبْخ ام

 5 3 3و4

 مالْسإلا ىلع ر هلل ديحلا + :ث اَهلاَمَك اَهْلَمْكَأَو ىّللأ دب :اًهْلَقَأَو

 َيَب# : اَهَدْعَبُيِلَرَعْلاداَرَو ٠ أ أ َلَعج يِذّلا هل ُدْمَحْلاَو «هِتَمْعِنَو
0 20-5 1 

 ةروس 7١ 4 نورضحي نأ بر كي ُدوُعَأَو 7 نيِطيَشلَا ِترَمَم نِم كي ُدوَع
 . [ةى4و ا/ :ناتيآلا /نونمؤملا

 ءاَمِيغَو ٍةداَبِع نم هب ُمَُْي لاح : ْيَأ لاب يِذِرْم لكل ةيولا نس

 حجو ٍةالَصِل ال ٍةَروُس هنأ ْنِم ْوَلَو ٍةَوالَتَو ْعاَمِجَو حْبَو مُكَيتَو ظ

 .هوُركَمَو ٍمّرَحُمِلم رك ءركِذَو

 أ

 هللا يْمَسُيَو ,ءوُضْوْلآ يِرْنيَف ءِنْيَمَكْلا لْسَع ُلَوَأ ِءوُصْوْأ لَو ُداَرمْلأَو

 يف اهب تأ َكِلْذَك ماَعط ِلَّوَأ يِف ؤأ اَدْمَع وأ اَوْهَس اَهَكَرَت ْنِإَف ءِدِحاَو نمر يِف

 مْسآ ِركْذَيلَف مكدَحَأ لكأ اَذإ» :ٍرَبَِل ُهَرَخآَو ُهَلَوأ ْشأ مشب :ٌلوقَيَف «هئاتثأ

 هَلَوأ للا مشب :لَقَيلَف هلو يف ئَئاَمَترشآ نأ كدي ١ 7 ْنِإَف «ىَلاَعَت لل



 ”١ 8 30 امَكلأ َنَيْخَأ ' دكحم

 يد ص نس

 ٍءوضْوْلأ غارق َدْعَب اَهب َيِتأَي نأ ّنَسُي الو ءُدْمَعْلا ِناَيْسْنلأبَو ءٌءوصْوْلا لكألاب

 ُهَنِإَف «لكألا َنِم هغاَرَف َدْعَب هفالخب «عوُمَجَمْلا» يف هب َحَّرَص امك ءهئاَضِقْنال
 . لكألاك ُبْرْشلآ َنوُكي ْنَأ يِغَبنيَو هلأ اَم َناطِيَسلأ يقيل اهب يتأَ 000 تيس و شق م شر 5747 را وك رق < لك مكي :

 َنَقَيَت ْنإَو ءَةَضَمْضَمْلا َلْبَق ِهْيَعوُك ىلإ (نْيَمَكْلا ْلْسَع) :ةَيناَثلآ ()
 ِ هاما ج2 مارح وك (ررع روم
 : ممر ؛ٌيِراَخْتْلا] ِناَخْمَّشلَأ ُهاَوَر ؛ عابتالل ؟قيرْبِإ وخن ْنِم أضّوت وأ ءاَمْهَرْهَط

 .[1771 :مقَر ٌمِلْسُمَو ؛4

 ليلق هام يف يذلا هنآ اًمهلاَح لبق اَمهلَسَع اَمِهرْهط يف كَم.

 : هلك هلْوَق .ةرك َكِلذ لِ اَمُهَلَحدأ نَ (5) .ٌرثك نِإَو «ٌعِئاَم
 هَنِإَف ءاَنالَت اَهَلِسْعَي تح < ءانإلا يف د نمد هم ني مدح طقسا
 : مقر 0398 ١/ كِلَسُمَو :مقو 76/١ ير َِْلَع فتم (هُدَي ناب َنْيَأ يِرذَي

 لاغاني هب هب َنَّلَع اَمب َراَش ءطَقم ٍمِلْسْمِلَم ؛هانالث» قل الإ 3

 وُاك ْمُهنأل ؛ِرَجَحْلأب ٍءاَجْنِتْسالآ لحم ىَلَع َمَقَت ْنَأك ءِمْوَتلأ يف ِدَيلأ ةَساجَ

 قَلْطُم ىلَع ال ُْثيِدَحْلا َلِمَح اذنه ىَلَعَو ءُدّرَلآ ُمُهَل لَصْحَيِق هب َنوُجنَتْسَي
 7 اَْمْلآَوُه ادم َناكاَذإَ « وين حْرَش» يف يوتا ُهََكذ ام مل
 ثالثا ُتاَلَسَمْلا ِهِذَهَو «مئاّنلأ تمم يف ناك هِي ةَساَجَن َلْمْحآَو مي مَ
 وت نت ىلع كاد اهب بي نك وضْوْلأ َلَوَأ ةَبوُدْنَمْلا يه

 مَنِ ياحب امك يَ اَذِإ عاَشلآ َنأل ؛ ؛اناَ امهم الإ ةَماَرَلأ لوُرَت ال

 ِةَماَركْلا ٌلاَوَر يِغَبْي َُّنَأ ْنِم َليِق اَم طقَسف ءاَيَئاَفيِتْساب هْيَدْهُع ْنِم ُجُرْخَي

 اهقمب
١ 
ُُ 

 و

 اذ

 ال هن

 6 ْلَهَو «٠
0 

0 



2 

 انه ْنِمَو «َءاَدَتْبَأ َُهَرْفَط نق ب اذإ ةَهاَرَك ال اَمَك اهب رهط نقبل ةَدِحاَوب

 َناَك اَذِإ اًمِهِرْهَط نيت م َدُْج ةهاركلا ٍمَدَع َلَحَم نأ يعرف نحب ام دو
2 

 وأ قييم ةَساَجن ْنِم ئَضَم ايف اَمُهَلَسع وَ نا اَمُهَلَسَع نقيل امس
02 

 ع و

 يف ِعِئاَملأ ُلْثِمَو ثالث لَم َلَْ اَمُهسْمَع رك نير وأ هرم ٍةكوُكْشَم

 رَبكل ّبَّصلأ هْيَلَع َرَذَعَت نِإف . ؟باَبْعْلا» يف امك بطَر ٍلوُكأَم 1ك َكِلَذ

 فيظَت بوث فّرطب ُهَدَحَأ ؤأ هيب َناَعَتسآ ُهْنِم هب ُفغَي ام دجَيْمَلَو «ءانإلا

 يف اها ل مخي امَساَجمذ اَمَأ ؛َكِلذ رخَت وأ هيب وأ

 ٍةَساَجْنلِب خّمَصَتلآ َّنِم َكِلَذ يف اَمِل ٠ ءاَمِهِلْسَع َلْبَق ءانإلا

 يف يِوََتلآ ُهَلاَق امك هيف ُهَرْكُي الف ٌريِثَكْلا (ِليِلَقْلا ِءاَمْلآ»ب َّجَرَحَو
 .[7"؟ : ةحفص] (هَقْياَقَد»

 رْيَغ ْنِم ْوَلَو مقل يف ِءاَمْلَأ َلْعَج : : يهَو (ةَضَمْضَمْلا) : : علال )0

 تس هس

 .ةن ّجَمَو يف ا

 1 :َوُهَو ٍقَضَمْضَملآ دعب َدَْعَي : (قاّشنيسالا) : : َةَح هبال 09

 .[؟١7 :مقَر مل 1م احمل

 :َلاَقَو 1/١/4 'ةَيلحْلآ» يف ِمْيَعن وُبأ ُهَجَرْحَأ] "| ّئ 32 َدْسَأَو اوس ل : يح اَم 5

 ةَمَجْرَت لا /* ّيِدَع ُنْبَأَو ؛ِثيِدَحْلَ ُكوُرْتَم ِرْذَب ْنْب ُعيِبَرلأ :ل َلاَقَو 44/١ ُننْطقَراَدلآَو ؛ّبي

 . فيِعَضف [(وِرْمَع ِنْب ِرْدَب
 0م < 7

 © مس اما

 د



 8 ٌيِنيبزَسل بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدمَحُم

 ار د. اراد. رو اواو د. اف و و .٠ د« ٠و هاو ا.ه د. هاف هاف .اه عاده فاو واو هاو واو دو ده ىو ده دع ده «ه افاه هاه د ةاقلاه

 ةيايوؤل َقّرْفَو رشا ع ىنُبْلأ مَ كغ ؛ ؛ ٌتَحَتْسُم ال ٌقَحتْسُم
 فنألاَو مَمْلا فالخب ةَروُصَو اًمْسأ ِناَقَِتم ِناَوْضع الدم ِنْيَدَيلأ نأ

 َءَم قاَشْنيْسالاِب تأ ْوَلَف ٍ؛ِهْجَوْلاَو ٍديْلاَك ءاَمُهَنْيَب ُبِترَتلا َبَجَو
 َّنَأ « وُمْجَمْلا» مالك ُهَيِضَعَف اَهْيَلَع ُهَمَدَق ْنِإَو «ُهَنوُد ث َةَضَمْضَمْل

 0 بدمي َرَعَوُمْل
 ٌفَكْلا ٍلْسَع ىَلَع َقاَشَْتْسالَأَو َةَضَمْضَمْل َمَّدَق ول :(ةَضْوَدلا» يف َلاَقَو

 ص
 ُتيِتْرَت : َرَشَع َتلاَثل : أ لي يي كوز اع فْمْلاَو

 الق ُهَرْيَع كرت هناكَ .الَوأ ُهَعَ وأ اَم اَهَنِم 3 ُبَسْحَيِف 2 رئسلا جَرَخ ناكل
 . حاتتفالآ ِءاَعُدب تأ هن َدَوَعت ول امك «َكِلذ َدْعَ َدْعَب ِهِلْعِفِب ٌدتْعُي ُت

1 

 ٍفاَصوأ ُةفِْعَم الَوَأ قاَشْنتْسالَآَو ةَضَمْضَمْلآَو ِنْيَمَكْلا لْسَغ ِدِئاَوَف ْنِمَو

 . ؟ال وأ ْتَرَيََت لَم :ٌةَحِئاَدلاَو حمَّطلاَو ُنْرَّللأ َيِهَو ءِاَمْلَ

 هِلْوقِل ِمِئاَّصلأ ٌر ريغ اًهيِف ّعِلاَ اني ْنَأ ُهَسُيَو ءنْبْلأ دياب ِءاَمْلَأ َذْحَأ ٌنَسُيَو
 ف علِبَأَ تأَضَوَت اَذإ) :اَهَداَنْسِإ ِناَّطَقْلا نبأ َحَحَص «ةَياَوِر يف هل
 هو 7 2 2 ىر هَ 2 0 3 سار سال هم

 نبال (ماَهيِإلآَو ٍمْهَوْلآ ِناَبَب» ين اَمَك (اًمَئاَص ْنكت مل اَم قاشنتْسالاَو َةَضَمْصَمْل



 م6 ع او اثم . 6. و او راو م م ام دعو عداه م دع ده و دو دما دعاف ده و و اه د. دو ده ده واو دو واو واو واو او هو داو اقو د عاقإاه

 6 9 ٠ ُُم ور م 505 م :8 هه كلر

 نأ ةضّمضَملا يف ةغلاّبملاَو «خيِحَص :ٍناطِقْلأ ُنْبَأ َلاَقَو 8٠ :مُقَ ,هو» /ه ِناَّطَقْل

 املأ ُةَراَدِإ ّنَسُيَو ِتاَنْللَو ِنآَنْسَألَ ْىَهْجَوَو ِكََحْل ئَصْقَأ ىلإ ُهاَمْل ملت
7 َ: 

 قاشتينالا يفَو .َكِلذ ىلع ىَربلآ هدي عْيْضَأ ٌراَرْمِإَو هجَمَو مقل يف نأ
2 

 همم 0000

 يف هب رمل راثنتسالا ٌّنرَسُي سو و ءٍموُسْيَحْل ىلإ سفنلاب َءاَملأ دعس
 هل

 6.5 دع

2١ 

1١ 

0 0 ٠ 

1 
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 تهشم 02

 لعبت جرْخُي نأ وهو 15756 : مقر ٌمِلْسُمَو 414 : مَقَر ُيِراَخْبْلا] انْيَعبِحَصلا
 ل

- 

 ١ءأما

2 
227 

 يف غلا اذِإَو «ئَرْسُمْل هِدَي ٍرَصْنِخِب ىَذَأَ ِءاَم ْنِم هفنأ يِف ام ٍقاّشْنَتْسالَأ

 20 عوُمْجَمْلا» يف ُهَلاَ ؛ اًقاَشْنَتْسأ ال اًطوُم وُعَس ُريِصَيَف « يِصَقَتْسَي الف قاَشْنِتْسالَ

2 

 يف اَمَك ءِراَطْفإلأ فْؤَحِل ُهَرْكُن ْلَب َةَعَلاَبُمْلا ُهَل َُسُت الَق ٌىَئاَّصلأ اَعَأ

 ا ِعوُمْجَمْلا

 .لاونإلا َيِضَح اذ لفل مير وُ اَمَك «َكِلَْمْرحَيْمَلمِل لبق ْنِإَ
 . ؟ِداَسَمْلا ُفْوَح اَمُهِّْم لَك يف َةَّلِعْلأ نأ ََم

 ٍه 2005
 يلاَرنإلآ نم صل كَل يما نب ولم + ةلبقلا نب :تيحَأ |

 يف َناَك 2 كفا ٌءاَم هنأ جي اذِ هيما 5 5 د نو

 ٍةَضَمْصَمْأ َنْئَ منجا لفت رهط نأ اس انا ةلبما

3 
 2 000 5 0 00 1 00 0 ع

07 
0 

0 
 ٍنَبل 3 :اووُمْجَما يف يول ُهَلاَف امك ةْيَش ل لآ يف تيدي

 زغب عْمَجْلآ َنِم َلَضْمَأ ُقِشَْتْنَ هك لك ْنِم ٌيضَمْضَمَتَي فرغ ثا ّ 0 8



 ٌينيبرْسْلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ِلَّمَحَم ١ / هلا عا دعما هى

 . 4 مم 207 معأأاش «هعمءواشاا و 2 م نب هاج ثم هل 7 ٍ 9 07 نص 36 م مت 5 7 0 2 هةر ل كم هل

 يلد .كلذ 0 ةحيحَصلا 2 لو ةيناث كلذك 0[ «ةّرم قشنتسي

 "ا يا

 ؛تاَقرَع ثالث ٌّقْشنَدْسَي 8 اقر ثالثب ٍرومضمتي ْن ِناَتْلاَو . انالث

 ِتاَئِمْيَكْل هله ْنم ٍةدحاَوب اىّدأتت هَِسلَأَو اهفَعِضَأَو ِتاَئفّْيَكْل ُفظنَأ ِهْذَهَو

 .اًهْنِم لَضْمَألآ يِف َفاَلخْلأ َّنآ َمِلُع اَمِل
 و ميزت يزن دام داو دع

1 

 7 م. 8 .٠ 3 8 ا 00 57 1 .٠ ع هم ا هر ه و ه0 و هب ضر وه< م ذآ + يك يع 7

 حتفلا ةغل ىلع تعمج نإف مصْلاَو حتفلا ءٍناتغل ةفرغلا يف :ةذِئ
 2 ريب م 2 هر 52 0 5 2

 ف ضو لأ 8 0 0 20 2 ا ١ ًَّ سك ع هاوس لأ 8 آت
 اَهّمِضَو 3 | ناكسإ راج مضلا ةغل ىلع تعميج نِإَو عا | حتف ريعبت

 ا #آآ
 . تاغل عبرا تافّرغ يِف صخلتف ؛؟اًهحتفَو 21 وس 06 « 0م 3 ٠ 20 0 يل

2 2 + 

  ُيِراَخْبْلا] ِناَحْيْشل َهاَوَر عابتالل (سأّرلأ عج ْحْسْم) : َةَسِماَخْلأ )0(

 يف َةَنّسَلَأَو .ةبجؤأ نم فالخ ْنِ اجبوُرخَو يلا ا مو 4169 :مُقَر
ًْ 3 2 

 - .- 7” هه 0 4-0 1 وس - و 07

 م

 1 6 50 3 . 6 ْناَكَمل 0 فك كانَ اي ب
 مت 0 َو ُتاَمَّذلأ ُنوُك ب ٍذِئيِحَو «ُتلَقْنَي ٌرْعَش ُهَل َناَك

 1 3 2 31 و و 6 صادس ها و د رعس

 َذُرَي مل ِهِمَدَع ؤأ هرّصقل ؤأ هرفَضل ُهدَعَش تلَقْنَي نَل ْنِإَف ءباَهذلَأب ةَحّسَملَ



 مافاد. ناداه ادع ادعاف عام عاق عام ساو ع نام هاو اهو او اق اه واو .٠ او ده و واه عام ف و د. واه واو دولا و هاو او ا« هاهو

 سس مم 2 راس ص 2 م هسا ماّءم سلسل 1 2 م 41

 المعتسم َراَص املا نآل ؛ ةيناث ِ مل َر نإف .ة افلا مدعل

 7 05 رس م اس ( 3-3 #0 5 لس حس ىلا 85 314 3

 مث ثدحلا َعفَر روان ل ِءاَم يف َسّمْعنأ نَمِب لكشم اذه ليق نإف

 2 007 0 3 3 وي ّ-
 ريو - 2 98 8 1 ا ا 02000 و رعب هك تب مع

 هثدح نإف ءهِساَمْعنأ لاخ يف ثدحلا ٌعفَر ىّون مث ©« سمعنم ثدحا

 0 ل 07

 َاَعَأ ْوَل ٌكِلَذِلَو ءاَذَه ِةَوُقكٌهَوف ُهَل َسِيَلَف ٌةِفاَت حْمَمْل ءاَم َّنَأِب :تيجأ
 ىلإ ةَبسنلأب هفُهَأل ؛ائرخأ ٌةَلْسَغ ُهَل ْتَسْحُي مل انت اكَنَم عاَرَّذلا لْسَغ َءاَم
 ' .ساّمْغْنالأ ِءاَم

 مس ام وأ اضْرف هلك عقب له ِهِسأَر لك َحَسَم نءالأ ه ”12 ُهَقَي اَم :ا اًضَاَق ُهّلُك ُمَقَب 'اَم هسأر حسم اذإ :ةيشنت

 يف امهم يف يَ مال َفْتْخَو «واكَرلا يف ٍسْمَح ْنَع ربا جارح
 يف ُمْالأ ِهْيَلَع م ُعَقَي اَم َّنَأ ؛ ؛باَبْعْلأ» ُتَحاَص م َحُجََو َكِلَذ يفف حيجّرتل

 . ٌعُوطَت يقال ٌضْرَف أول

 ْنكْنُي ْمَل اَم يفالخب . عوكل تفل هيف نكن ام َكَِذ يف بو .

 امج امم لح اف سَ - ٌليِصمَت َوُهَو ءَةاكَّزلأ رعب ريح

 ٍ؛ِثَدَح ىَلَع اَهَسِبل ْنِإَو ءاَمْيَلَع حْسَمْلاب َلَمَك َكِلذ َعفَرْدِرُي مَ -
 ٌعءاَوَسَو ؛ِهتَماَمِع ىَّلَعَو هتَيِصاَنِب َحَّسَمَف ْأَّضَوَ د كي هنأ نا ملم رخل

 .ال مَ اَهُنيِحنَت َرْسَعأ

0 



 ١ ءدرهشلا سطس َرَيْخَأ :: دكت

 ( ٍدَيِدَج ِءاَمِ اًمِهْنطاَيَو اًمِهِرِهاظ ه هند حْسَمَو

 ةَماَمعْلا ىَلَع ٌراَصِْفالا يِفْكَي ال هنأ .«َلّمَك» :ٌمِهِلْوَف نم ُمَهْفْيَ
 .َكِلَذَك َوُهَو 0

000 

 .(ِديِدَج ِءاَمِ اًمِهِنطاَبَو اًمِهِرِهاَظ ه هيددَأ) عيوج (حنص) : ةَسداَّسل 0و0

 يعض َلَخدأَو ءاَمِِِطاَبَو امرها هَْدأَو هرب هن اوُضُو يف َحَسَم يلي

 .اًديِدَج َءاَم اًضْيَأ هْيَخاَمِصل ٌلْخمَأََو «[11/ 55000 هند ْيَحاَمِص يف

 .٠ سد 2 ه ير ٠ هيام وم - 5 َ

 يف اَمهَريِيَو هيخامص 3 هّيتَحبَسَم لخذدي نأ

 ِناََلوُلَم اَمُْهَو ِهَْمَك َقِصْلُي هن ٠ ِينذَأ أ ٍرِهاَظ ىَلَع ِهيَماَعْنإ َرُيَ ِبطاَعَمْل
 ها اى همل# و

 اًراَهظِتْسُأ ِنْيذأل
 ٌريِخَأتَو .نذألآ َقْرَح :©"”َوُه ءِنيّسلآب ُلاَقُيَو .ٍداَصلأ ٍرْسَكب لمص عر م مفر 1

- 

 ”ملأ ةئفْيكَو

8 

 أول ء(َتضْوَرلأ' يف 6 امك قش سول ِنَع نيل حسم
 ؟ مك نيل ب َحَسَمَواَهِ هلم امن ُدْخَيِْمَي ؛ل ل هِسَأَرل ءاَم هعباَصَب

7 
 .ديدج

 دلع دإع دع

 ةَشْياَع نع 1.0016 : : مَقَر يبطل ُريِسُفَتا ] ُهَدْيْغَو ُتينْطقَراَدلآ | ىَوَر :ةدئاف

 عع هه ساص 5 م ا ىع 2 - :٠ را رع 1 2

 ُلاَقُي اًرْهَ ىناطغأ هلل َّنإ» :ةئيرشأ ُلَوُس د لاق 0 ّىِضَر
 2 مع و ىو م75 ل 95 ةرر هل هر وَ

 - 0 همر ه 35 - م 030
 َريِرخ َّعِمَس الإ هّينذأ يف ِهْيَعْبْصَأ دحا لخ ال «ةنجلا ىف وكلا :هل



 ىلخذأ» :َلاَق ؟َكلذ َفْيَكَو ! هللأ َلوُسَر اَي :ُتْلَقَف :ْتَلاَق .هِرهتلا َكِلَذ
 ا

 مم 2

 خجازا اِرئْوَكلآ ٍريرَخ ْنِم اًمهف َنيِعَمْسَ ي ذل ءيّدُسَو ِكيَنْدَأ يف ِكْيَعْيْصَأ

 ٌصَتخُم َوُهَو َقَنَجْل راهن ٌةنم ُبَّكْشَتَي هل اَذلَهَو ١/ ٠ «ِكءاَنَحْلأ فشك»

 َنيْبِحُم ىَلَعو اَنِيَلَع ّنْمَي ْنأ ِهِمَرَكَو ِهِلْضَف نم ىَلاعت هللا لأَن ولي اني
 ادب اعدام ل ةَيْرَش هن َبِرَش نم نَ كْنِم بشل

 2ع د 2

 2 كظااو

 هِرِهاَظ ُلْسَغ يِفْكَي ِرَثَش ّلكَو (ََّنكلا ةيخّللا ٌليِلْخَت) :ٌةَعباَسلآ (3)
 لع هنأ :٠ ةحكَصَو ا”١ من001 يزيل اوم ؛هِلَفْسَأ نم عباَصألاب

- 

 اَذإ َناَك لك ُهَّنَأ :مفا َدُواَك وّبَأ ئَوَر اميركا ةئيخي ْنْذَحُي ناك
2 

 اًذكه» : َلاَقَو ٌةتْيخِل + لطف يلع تع الخال مخ من داش

 دح يف يذل فينكلاَو فيفا كِل نم هلسَع بجي امان ؛ (يبَو يِنَرَمَأ

 هِرِهاَط ىلإ ِءاَمْلآ ُلاَصيِإ ُبِحَيَف هْيَضِراَعَو ٍلْجَرلآ ٍرْيَغ ةيخِل نم ِهْجَول
2 0 2 314 

 6 .آك 0 ند[ < 1 0001

 .هريغ ْوأ ليلختب ِهِتبانَمَو ِهِنطاَبَو
2 2 

 لا دس

1 07 
 دام 25 2

- 9 

 مِرْخْمْلأ َنْيَب َقْرَف ال ُهنأ ِليِلْخَتلأ ّنَس يِف َِمَصُمْل مالك ٌرِهاَظ :ٌةيبْنَت

 ٍنْبال اًفالخ ءكوهِمِداَخ» يف ُنِشكْرَّزلا ُهَدَمَتْعَأ اَمك ُدَمَتْعُمْلا َوُهَو هِرْيَغَو

 طقاَستي اََتِل يفر ُلَلَُي م ٍرْخْمْل نك يَلَوَممْلل اَعَبت (هِضْوَر» يِف يِرْفُمْل

 .تْيَمْلآ رمش ٍليِلْخَت يف ُهوُلاَق اَمَكْدَغَش ُهْنِم

 3 ع2 تو كك 3



 ١ ِنْيَدَيلأَو و عباَصأ لِ

 نب طبق ٍطيِقل ِربَحِل اًضِيَأ (ِنْيَدَيلآَو ِنْيَلْجَرلَأ عباَصأ ليِلْخَت) :َةَعِب باسل َنِم (3)
 : مُهَر كمم /] ُيِذِمَرَتلَ ُهاَوَر هبال ني 2 , ْلْلَخَو َءوْضْوْل غبْسأا :ةَرِبَص 2

 الو ١/ ٌيِئاَسّنلَأَو ؛57١ :مقَر «"ه ١/ َدْواَد وُبأ هَ َرْخَأآ ُةُرْيْغَو « [ٌميِحَص ٌنَسَح : َلاَقَو دم هج

 ٌيِعْفاَشلَأَو ؛ 1١417 :مَقَر 254/8 َنابِح ْنْبَأَو 4448 :مَقَر 2197/١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛4١١ :مَقَر

 311١/4 ُدَمْحَأَو ؛84 :مُقَر 08/١ ةبْيَش ىبأ ْنْبَأَو ؛74 :مُفَر 35/1١ ٍقاّزَولآ ُدْبَعَو 0

 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛199 :مُقَر 201/١ ُيَِقََْيْلاَو ؛010 :مْقَر 2354/١ ْمِكاَحْلَأَو ؛14109١ :مْقَر

 2311/19 ؛ريبَكْلا» يف ُيِناَربْطلَأَو ؛ 8١ :مقَر ء“١ :ةَحْفَص ٍدوُراَجْأ ُنْبَأَو 16١! :مُقَر ل١

 .هوحَحَصَو [(ع7/غ 5 : مُقَر 2759 /ا/ل (طَسُو الآ يِفَو ؛147 : مُقَر

 َدْبَي ِنْيَلْجّملآ عِباَصَأ يِفَو ءاَمكَْبَب ِكيِبْسَتلأب نْيَدَيْل عباَصَأ يف ليْخَلاَو

 0 ىَرْسُيْلا لْجُرلا ٍرَصْنِخب ُميْخَيَو بلآ لُجّرلأ رّصنخب :

 نْيَلْجرلَأ لفْسُأ نم ' لقا ا ار

 هَقتْلم ْتَنَك اَذِإِهِرْيَغ وأ ليِلْخَتب ٌبِحاَو عباَصألآَنْيَباَم ىلإ ِءاَمْلآ ُلاَصيِإَ

 0 ا الراهب املأ لِصَي ال
20 

 و . ليلا ِثيِلْت ىَلِإ ريغ الو ُيِووَئلآ ضّوَعَتي مَلَو : ٌيِوتْسِإلآ َلاَ .
 لش يف ُهَلاَق امك لج ٍدانْسِإب [؟98 :مقر ءفْئَربكْل 520 ٌيَقَهْبمْل ئَوَر

 باَصأ َنْبَي َلَّلَحَم ًاَضَوَت د دنا :ُهدَع ىَلاَعَت هلل َيِضَر َناَمْثَع نع 2بّذَهُمْل

 نَضَتْقُمَو .تْلَعَف اَمَك ّلَعَف ةِلوشأ َلوُسَر َتْيَأَر :َلاَقَو اناث نم هي هْيَمَدَق
8 2 

 . ٌرهاظ اذلَهَو . ىَهَتنأ . ليلْخشلا ثيِلثَت تاَشيتْسأ اداه



 اَجش يبأ ٍظاَفْلَأ لح يف غن ةالأ ودب

 هس اص لس ص لس

 , اثم اناث "'*ئَراَهَّطلَأَو ؛ ؛ ىَرْسُبْلا ىَلَع ىْمُيلأ مي ِدَقَتَو

 لَك ْنِم (ئَرْسُبْلا» لْسَغ (ىَلَع َىَمْيْلا» ٍلْسَغ (ُميِدْقَت) :ةئِماَتلآ ()
 ُتَأَصَوَت اَذإَو» : ربَخِل ِنْيِلْجَلَأَو ِنْيَدَيلَاَك عَ اَمُيَلْسَع سي َِ ٍنْيَوْضَع

 91/1 ةَمْيَرَخ نْبَأ] (اًمهحيِحَص 2١ يف َناّبِح و ةَمْيَرْخ انآ 4 هاَوَر َر (مُكيِماَيَمب اوُءَدْبَأَف

 َدْواَد وُبَأَو ؛م180 : مقر 304/7 ُدَمْحَأَو : مقر ال١ / َناَبِح ُنْبَأَو 4174 :مُكَر

 27٠ /؟ (طَسْوَأْلا» يِف ُنِناَرَبطلاَو ؛17 :مْفَر 2307 :ةَحْفَص َيَنُسلآ ُنْبَأَو ؛4141 :مُقَر 4/٠

 لكي ُهَنَألَو للدم“ مقر ىككلا نِمَلْيَتلآَو ؛404 : مف ىكل١ ْئَقَهئَبْلاَو ؟10910 :مُقَر

 َّوُه امم : ْىَأ 3 0 ءالع م تيئاَسَلا] لك هِنَأَش يف َنماَيَتلا تحي َناَك

 طبإلا ِبْتْنَو براّشل نصَقو ميلقتلاو لاحتمالآو سلا لاَ «ويرختل

 ِءالَخْلآ ةَقَراَفُمَو 50 ِلَْتَو ٍدِجْسَمْلا ٍلوُخُدَو ِكاَوُسلآَو سأَّرلآ

 َيناَمَيْلا نْكْدلاَو ٍدَوْسَألا رَجَحْلا ماَِتْسَآَو ةَحَفاَصْمْلاَو بْرُشلآَو لكألاَو
 ِهَجْنيْسالاَو ِءالَْلا ٍلوُخُدَك ءهَدِض يف َرْساَيتلاَو .ِءاطْغِإلاَو ٍذْخَألَو
 ُهَسْكَع َِرَكَو ِِرْذَقْلا ةَلاَرِإَو ساَبْللآ عَلَخَو ٍطاَختْمالَآَو

 ميدقَت ُّنَسُي الق .ِنْيذَألَو ِنْيَمكْلاَو نب َدَخْلَاَك هاَعَم اَمُهْلْسَغ ّنَسُي اَم ام

 ئدخإ ْثعطق ْنَأَك كلذ اَهَعَم نكي ال هلع هب ْنَم مَعَ .اًمهيف ميل

 . ىمُبْلا ُميِدقَت ُهَل ُنَسْبق ْيَدَي
 لوُمْعَمْل َكِلَذ يف يِرَتْسَيَو «(انالَث اناث ٌةَراَهَطلأ) :ةَعِساّتلآ ()

 ه يرص

 :مقر] مِلْسَم ُهاَوَر . عابتالل ُبوُدْنَمْلاَو ُضوُرْمَمْل ليلخَتلآَو ُحوُسْمَمل َْمْلَأَو

 . « ٌراَرْكَتلاَو » : خسْنلأ ٍضْعَب يف 0(



 ما 6 ه6 ا. راو د. ع دعاه ا. واهس . و. ها. ىو او اوأو عاق د. اه وأو هسه ده واه اوف هد. دعاه هو هاه اواو هاف أ. د ها»ع هاه

7 
 َّض

 نير أَضَوتَو هرم َةّرَمَأ ُأَّضَوَت هلل ُهَنأل ؛ تيلي بجي مَلاَمَنِإَو هُرْيَغَو

 .[ا١4 :مقَر 28/0١ ةَبْيَس يبأ ُنْبأَو ؛21 1١/ ْنيْطفَراَدلََو ؛؟58١ : : مقر «ُيِراَخْبْلأ ُهَج َرْخَأ] ِنْيَتَرَم

 رِخآ ٍدُوَشَتلَاَو ةَيِمْسَّشلأَك ٍلْوَقْلأ "”ِثيِلْثَت ْنَع َْصُمْل َتَْكَس : هيب
 هه

َ 2 

 ُدَمْحَأ ِدْهَسَّتلَأ يف ٍلْوَقْلا يف َتيِلْدَتلا ئَوَر دَقَف نس َى د اذ َّنَأ َعَم ِءوُضْوْل

 :مقَر 0 ُمِكاَحْلَاَو 415١9 :مقَر ]2378١/١1 َهَجاَم ْنْبَأَو 1١1/97[ : مقر 3*5

 ال017 :مقت م01 /7 ثَقَهْبَملَاَو ؛ يملا ُهَْاَوَو «ميلشُم طْرَش ىَلَع حب :َلاَقَو ء17

 هَلْ ةيِمَْتلاَك اَنْعَم يف اهم دل ري َّنَأ دِهاَظَو ؛ ٌنِناَيوُرلَأ هب َحَّرَصَو
8 

 مس 6 ع

 . ٌفْحْلآ حْسَم ثيِْتُه ُهَركُ هنأ ىَلاَحَت هللآ َءاَّض نإ يِتأَيَسَو

 حْسَمْلاب َلّمَك اَذِإ ِةَماَمِعْلاَو ةَريِبَجْلا َقاَحْلِإ ٌرِماَطلاَو :ُيِشَكْرَّزلآ لاَ

 هلأ َءاَش نإ يِتاَيَس اَمَك رحال اهْنَع ُصفَنلآَو ثلا ىلع دار هر
 ىَلَع َداَز ْنَمَه ءُءوُضْولآ اَدَكَه» :َلاق من انا انا اَضَوَت هكون ؛ نَلاَعَت

 لن ُهُدْيْغَو [ ى”*ه : مقَرَ دود وُبَأ َماَوَر . (مَلَظَو َءاَسَأ ْدَقَف َصَقَن وأ اذه

0 
1 

 ٍنَع القن َلاَق .ٌحيِحَص هنإ : (عوُمْجَمْلا» يف َلاَقَو .[ 5 : مقر ف؛دّمْحَأ
َّ 

 َمَلَظَو َءاَسَأ ْدَقَف اَهْنَع َصَقَن وأ ِثالَّتلَأ ىَلَع َداَّز ْنَمَن : ْهِهرْيَغَو ٍباَحْصَألآ

 ها صر يس كاش
 . صقنلا ةدايزلا نم لك يِف

 نا و - همام يي هر

 . ٌيِمِرْيَجْبْلا . رِكذ اَمِل اَهِلوُمْشِل « ىَلْؤَأ َيِهَو (ُراَرْكَتلاَو» : خّسْنلا ضْعَب يِف )١(



 ٌَلَح يف ٌعاَنفإل ١

 مان اث اهو و واه فاعف عداه عاشه عاق هاو وه دوام هاف هاف واه عداه اقف 4 ده هاه هاف هاو هاف هع هاف هاف اه اهله ها هاه

 َّنأَل ؛َلَصْفَأ ٍلاَحْل َكِلَذ يف َناَكَف ِِزاَوَجْلأ ِناَيِل َناَك َكِلَذ نب : َبيِجأ ماس ؟ع

 دضق أع اهب أ ذو ال لأ و قارا كاع ديلا نك
 وأ دمت 1 مه أَ 0. تك . ا 2و0

 ٍءوُصْول بن عطق َعَم وأ دول يب اَهّيلع داز ولف ؛ قلطأ ؤأ : يي « ءوصولا هيب

 1 6. 3 3 و 78 00

 . ةركي

 ام ْنِم اضم اذ اَميِف الخلا عِضْوَم َنوُكَي نأ يب : ٌيِشْكْرَّزلَأ َلاَقَو

 ُأَمَوَتي : وأ وب طم ْنَم نَلَع يفوُقؤَم ِءام نم اَضَوَت نم كَل كول أ حاَبَم

 ٍنوُدَأَم ْدْيَع اَهّنَدل ؛يفالخ اللب ٌةَداَيزلَآ هْيَلَع ْثَم هُدَح طَبْدلآَو سراَدَمْلَأك ُهْنِم
 ه-
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 هب َلََتْشَأ وَل ُتْيَحِب ُتْفَوْلأ َقاَض ْنَأَك ءثيِلّكلا ُكْرَت ُبَلْطُي دق :ٌُةيِنَت
 لإ هيِفَْي آل ْتْيَحِب ُاَمْآ َلَق ؤَأ ثيل هْيَلَع ُمرخَيُهَّنإم ُتَْوْلا َجَرَحل
 امك ِءاّمْلَأ ْىَلَع ةَرْدَقْل قل أ َعَم ٍمُكَيَتلأ ىلإ هَ ون اَهّنأل ؛ ؛ُةَداَيّزلأ ُمُرْحَتَق ضْؤَملِ

 ««[هيبنتلَأ حْرَش *] ةفخّتلا» يف يو بلآ هْيَلَع ىَرَجَو «؛هبواَتَق» يف ُيوَكبْا هَرَكَ

 ل سلا ضخ ادا نعم نإ تلة لن نا أ
 هر مع هه
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 1 2 هس م1 / و م يَ أضّمت

 و ءْيش بْرَشلل لضفتي مل و ؛ةهرم هرم هب اصون

 هل
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 د
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 سو ام
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 نا
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 ١6 يِيِبْرَسل | 8 أأ َدَمْحَأ نْب ثدي

 ةلاَوْمْلَو ا موب

 ٍءوْضْوْلأ ثيلثت ْنِم ّلَضْفَأ ةَعاَمَجْلأ ُكاَرْدِإَو ء(ِزاَجْع ءالأ» يف ٌيِليجلا ُهَلاَق اَمَك
7. 

 هِسْأَر ضب َحَمَصْوَل مَحَن ٍوضْعْل ٍماَمَك لبق دعت | ىِرْجَب آو باد ٍرِئاَسَو
2 

 همم

 ٌلياَش حوُسْمَمْلا ثيل ءوُصْوْلا ننس ْنِم : مهل َّنأل ؛ُثيِلدتلَأ ّلَصَح نا

 ماَمَت َدْعَ لَو هَل ُهباَعيِتْسأ ُبِحَي وْضُي يف ُهلَحَمف مدَقَت اما اَمَأَو ءَكلَدل

 ثيلقتلا لي ْمَل كلوا اضم هرم م اضل ٍيوضْوْل

 هيضتقي اَم ين ٌيِنْيَوُجْلأ قوُرَف١ يِفَو ءههِضْوَر» يف يِرْمُمْل نبأ هب َمَرَج اَمَك

 . ةفالخ ماَمِإل مالك ْمَهَفَأ ْنِإَو

 . ٌكِلَذب لّصْحَي َتيِلَملآ نأ قاَشْنتْسالأَو ةَّضَمْضَمْلا يف ّرم ْدَه : لبق ْنِإَ

 ِنْيَدَبْلاَك اًمهيف َكِلْذ ٍراَجَق ءِدِحاَو ٍرْضْعَك فتألاَو م هلأ َّنَأب : بيج

2 

 6 3 أ

06 
ِ 
| 

-_ 

 قب امدح وَ أ يِينتف اجي ا ديلا هج 1 فالخب

 ٍبوُدنَمْل يِفَو اًبوجَو ضوُرْفَمْلا يف ف نقبل ٌكاّشلا َذْحََيَو ءٍرخآلآ أ ىلإ

 كش اذِإق «ِتاَمَكَدلَأ دع يف كَ لَم دار ام ُمَدَع َدَع ّلْضَألأ نأ ابد
 هل حج اس

 . َرْخأ َلَسْعَو لكلب َدَحَأ ؟ ديتوم وأ ان َلَسَغ ره

1١ 

 ع ١

3 

 .: َنْيَب ةالاَوُمْلا) :ٌةَرِشاَعْلا ()

 هسفن صخشل 5 مو ازا لالا م ينال يف حولا نك و

 ٍبِحاَص ٍءوضُو رّيغ يِف اذله . ال وُسْغَم . م ُحوُسْمَمْل ْدَدَقَيَو ءناَكَمْلَأَو ِناَمَّزلَأَو

 ٍةلْسَعلآَب ٌراَتغالآَو ؛ُتِجَتَف لَو «تْقَولأ قضي مَ مَ َمّدقَت اَمَكٍةَروُرَضل

 نذل أل هاَهِبوُرُع َدْنِع هين ٍديِدْجَت ىلإ ثيثكلا ٌقيِرَمَتل ُجاَتْحَي و «ةريخألا
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 م6



٠. 

 .قاَب اَهَمكَح

 اَْنِم ْرُكذَنلَف هَرَكَذ اَميِف ٍءوصْوْلأ ننس ْرُصْحَي ْمَل َفمَصُمْلآ َّنَآ اَنَْدَق ْدَقَو

 0 6 ؛يذ ريل هلع تصلب ةناعيشالا كَ نئشلأ نوف كرت اماني

 ديَتمْلِب يلي ال َكِلْدَو ِفكَتلاَو مُتلا نم ع اهّنَألَو ؛ةلكي هلخف نم ركل
 هم 0 9

 رْذُعِل كلذ َناَك اَذِإ اَمَأ .ىَلْوَألا فالخ ا
 | ةناعتْسالأ ٌْبجت دق لب ّقَسَمْل عقد لوألا الخ نوكيا « ٍضَرَمُك

0 0007 

 ٌفالخ يو «ٍبَّصتل رْذَق ىلع دجلاَو

٠ ١. 0 

 ةناَعتْسالآ كرت ُداَرْمْلاَو «لْثِم ةَرْجَأ لْذَبب ْوَلَو اَهب لإ ُرْهَطَتلآ ُهْنِكنُي ْمَل
 وع 1 6 9 20

 ٌتِكاَس َوْهَو ُهْدْيَغ ُهَئاَعَأ ْوَل ىَّتَح ْطَقَف َةَناَعإلا ُبَلَط ل ِلاَعْفألاِب ُلالْفَتْسالَ
 2 كو ةعو ثم < 2

 .كلذك ا ناك
 هت

 "خلو

 هةر عاج - 5م

 ئلؤألا فالخ َوُهَف َةَداَبعْل نم يربك هذ ؛ ِءاّملا ضمن كر اًهْنِمَو

 بم هن أ ضو از يف حول .«قيِقْحّتلآأ» يف ُيِوَرتلأ هب َمَرَج امك
0 
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 سمس مع

 انأل «رذع الب ءاضْغألا فيت ُكرَ نمو

 اَذَكه ِءاَمْلآِب َلوقَي َلَعَجَ ور لبي أ بجلال نم
 0 وع

 يِف ليِلَد 7 [9117 :مقر ءملسمو 4509 : :مقَ ءُيِرَخبل ناَحْيسْلأ هاَوَر .ةضفني

 0 ِزاَوَجْل ِناَيبِل لي هَلخِف ْنوُكَي ْدَقَف ءٍضُقَنلآ ٍةَحاَبإل كِل
 َبِقَع مهني نأ وأ ءاَعْطَق ةَهاَرك الَف َةَساَجَن ةاّصتلا وأ ِدْرَب وأ ه5 هلع ع

 اه م_ ع

 ا

 اما

1 
 ا 3 ١

3 

 ع سم 2 9 5 م 3 م و 53

 ذأ نأ فو مميت هي هو هل يل ا عمي ] ٍءوضول ل نأ ١لؤألاف َفّشَن اَذِإَو َمِّمَلَأ ِهْيَدَيَو ههْجَو من هلأ َعنْمَي القل ء ذولا
2-9 

 َكِلَذ نإ لبق ْدَقَف :(ٍرِئاَحْذلا» يف َلاَق .اًمِهوُحَنَو هبْو ِفَرَطَو ه ليد َنوكَي



 هَ

0 
 نخأ يع 8 2

 حا ١ يل 7-2 0 0 6 -2 اعمر 3 ١ ©

 ابا هَل لْصْحَيِل ِْجَوْلا ىّلَع ِةَمَدَقَمُْلا نسل ٍلَوَأ عم هلأ ميت ان 32 2 هل هه دم رََعَمل 1 72 ع 02 5 ُُ سم
 . رم اَم

 2 هم 07 عع هوم ومي 7 هر؟م و مث

 ةريس 201 2 0 ا 2 2007 هد - رم - هم ةر هر رسوم

 ةَرْبِعْلاَف ئَون ام فالخب َظْفلَت ؤأ .الف ٍظْفْلَتلا وأ ئفك بلقلأ ئىلَع ٌرَصتقَأ

 . ةئلأب

 ِءوْضْوْلا رخآ ىلإ اًركذ َةّينلأ ُباَحْضِتْسأ اَهْنِمَو

 ةلئقلل ُهجَوَتلآ اًهْنِمَو
 هي مسا م . - 2 0200 م 2 رع و هم -_ 2 6 م 7

 ذقف ؛ءاتشلا يِف اًصوصخ بقعلأ يف ِْلاَبُيَو ءوض ولأ ءاضعأ كلد اًهنمَو

 2314/1١ دِلْسُمَو ؟ : مقَر 0/١ يِراَمِْلا هَجَرْخأ] (ِراَنلآ ّنِم باَقْعَألِل ّلْيَو» :دَرَو

 21680 ١/ هّجاَّم َنْبأَو ١ : مَقَر ءالال ١/ ُتِئاَسَتلَأَو ؛؟1/ : مَقَر ,”ى//١ َدُواَد وُنأَو 4١ : مَقَر

 .[408 : مُقَر

 .اَعَم يمك م َءاَم َذَخَأَي ْنأَو هج هْجَوْلا لعب ةءاَدبلآ اَْنِمَو

 اَمكهرْيَغ هْيَلَع ٌبَص ِْإَو هِعباَصَ فار ِهْيَدَي لْسَغ يف اَدَنَ ب ْنَأ اَهِْمَو
 أَدْبَي ُهَنأ نم ُيِرَمْيَّصلَأ ُهلاق اَمِل افالخ ءاهقيقُحت» يِف ٌيِوَوَتل هيلع ئَرَج ًِ ع 5 سو 2 0 2 5 هلا سام هو هلآ



 ما. ا. افا ه واو و دو و ده و د. دو واه هاهو د عافأده عاف. هاف هو دو هو ها هو د. هاو ده اه هداه ده ده او او ده د. دهاق ها رلاو

 ةُرْيغ ِهْيلَع ٌبَص اَذِإقَقرَمْلاب
 هيف ٌفَرّسلأ ُهَرْكْبَف ءاَمْلَأ يِف َدِصَتْقَي ْنأ اًهْنِمَو

 ِءاَمْلأب ُهَهْجَو مطْلَي ال ْنَأَو ءَةَجاَح الب َمَّلَكَتَي ال نأ اَْنِمَو

 ةَباَبَسلآِب ,فألا يلي يِذلآ يملا َُرَط :َوُهَو قْؤُم َدَهعي نأ يق |
 رحال فرَطلا :َوُمَو ءْظاَحنلا ُهلْثِمَو ؛َرْْلاب َرَسْيَألاَو ميلا َنمِ
 ِهَّلَحَم ىلإ ِءاَمْلأ َلوُصُو ُمَنْمَي ٌنصَم مه كيكه اس كت
 اَذَكَو ؛ هْيَلإ ةَراَشِإلَأ ِتّدَمَو 'عوُمْجَمْلا» يف ف هركذ امك ٌبحاَو اَمُهلْسَعَ لِ

 . ٍنوْضْعْلأَك ُهَلاَفْغِإ ُفاَحُي املك

 ُهَبْحَت ُهاَمْلآ ُلِصَي اًمَتاَح َكّرَحُي ْنَأ اَهْنِمَو

 . َنْشاَسّرلآ قوتي نأ اهّْنِمَو
 ىَإ ْيدَي اَعِفاَر «ةَلِبقلا ُلبَْتْسُم َوُهَو ءوُضْوْلآ غار َدْعَب َلوَقي نأ اَهْنمَو

 4 َكيِرَش ال ُهَدْحَو هللا الإ هنَلِإ ال ْنأ ُدَهْشَأ : «باَبْعْلا» يف ُهَلاَق امك ِءامَّسلَ
 000 يم كت ياس هدو ره عر
 َدْواَد وُبَأَو 4 : مقر 00 1/11 ِمِلْسُم ِرَبَحِل ؛ُةَلَوُسَرَو ُُدْبَع ا دمحم نأ دَهْشأَو

 ُدَمْحَأَو ؛414 :مقَر © 0 هَجاَّم ُنْبَأَو ؛548١ :مَقَر 247 ١/ ُيِئاَسَنلَآَو ؛119١ :مقَر ١/«

 ؛١6١1 :مَقَر 20080 /* َناَبِح ُنْبَأَو ؛177 :مُقَر ١/ 1٠١١ ةَمْيَّرَخ ُنْبَأَو ؛ ١07807 :مقَر 440/4

 : مُقَر ١ (ِناَميِإلَ بَعُشا يِفَو ترف : مُقَر اا ئرْبكْل ِنّسَلأ١ يف ُيِقََْبْلاَو

 ْنَأَو هَل َكيِرَش ال ُهَدْحَو ةللأ الإ هل ال نأ ُدَهْشأ : : َلاَقَف َأَّضَوَت ْنَم» :[0000
 هر. رص قرم رم 6 ل 2 00 7

 كاش اَهّيَأ نم م ُلُخْدَي ةَِناَمّنلأ ةَنَجْلأ ُباَوْبَأ ُهَل ثحتف ُهَلوُسَرَو ُهُدْبَع اَدّمَحُم



 ١04 ٌيِنيِبْرَسلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْ سها

 هم 6م 6 ا.ه 6 ا ثعا.دم ده فو فو اه هاو د عاو « اف هاو هاه ف ع وأو هاف هاو واه واو او عاده او هاو واعاع عاود و هلو هو افاه

 يِذِمرتلا هدا .رقطتتلا : 2 يناعْجآَو َنيباَرَتلا َنِم يعج َمُّللأ
 | آل ْنَآ ُدَهْشَأ ٌكِدْمَحِب و دل ٌكَناَحْيُس» .ملنش ىلع امد زم 22/1

 هس ى.ع

 ٠١0/7[ مقر 01/11 ميا ربح (َكْيَلِإ ُتوُتَأَو كرْفغتْسا بْنَ ا

 دمَحِب دنَحبَو ملل كَئاَحبُس :َل 2 اق مث * ءَأَضَوَت ْنَم١ :(ملنش طز نل] ُةَحَكَص و
1 

 ا مَ 6-5 كافر يف تيم ءرخآ ىلإ«. . . تن الإ هك ال نأ ده ع

 قوطي مل : : يأ ' ةَماَيقْل اَيْلآ مي ىلإ ْرَسكُي مَلَق» مَ َداَحْلآ : :اَهحََْو ابل رك

9 

 .[7705 : مقر 271/8 ةياتمإلا بمشا يف يوتا جرت لاطُيِإ هّيلإ

 ,ءعاط
 رع

 . ٍءوضْوْلا ّنِم , عارف َبَقَع ِنيتَعُكَو * نأ نأ ْنسيَو

 ْتيِدَحْلأ وأ ِهْعاَمَس وأ ِنآِدَقْلأ ةَءاّرقل ّنَسيَو عوض ةّمادإ تدلي : ةّمنَ

 ِثيِدَحْلآ وأ ف يطا دك ريل ل قع أ او أ ياس:

 تا ١ ادساألا
 يش ِسوُلُجَو ِناَدَأَلَو هْئاَرقِإ وَ ٌيِعْرَش مل ةَءاَرَقْلَو ءامِهتَباَتِكَو هقفل

 ٌةالّصلأ ِهْيَلَع ِهربَق ِةَراَيِزلَو . يَعّسللَو فرع ٍفوُفْوُلِلَو ؛ِهِلوخُ وأ ٍلِجْسَم

 ٍدضَف ْنِمَو هِهّسَمَو ٍِتْيَم ٍلْمَح ْنِم ّنَسْيَو ٍقْظَِي أمْ هرْيَغ وَ ُمالَّسْلََو
 وأ ٍلَجَّرلأ سْمل ْنِمَو ءاَلَصُم ِةَهَقْهَقَو م ؛ءْيفَو ٍمجَحَو

 ْنَمِلَو ٍةَحيبَ ِةَمِلَك لُكَو ءِبَضَْل َ َدْيِعَو «هيلبَف َدَح أ زأ ىّتْخْلا َنَدَي ِةَأَْمْل
0# 

 ْءوُضْوْل ِءوُضْوْلاب داَرْمْلاَو :ةَعْمُجْل رب ةبْطُجِلَو ُهَس ْأَر َقَلَح وأ ُهَبراَش ّصَق

 رْيَجْتْل . ءاَه الب ةاَّزد : خسْنلأ ضْعَب يف )00(
 ١ ل ل



 جوخ ماكي ٍدَقَعَو ٍمْوَصَو بؤ ِسْبْنِل ُب َدنُي الَو «ُيَرَعْللا ال ٌئِعْرْشل

 لَو «ٍّرانَج ٍعيِْشَتَو ضيم ةَداَيِعَو قيِدَصَو ِدِلاَو ِةَر اَيِزَو مداق ٍِءاَقِلَو ٍرفَسل

 ع 6 8 و 6 -> 1

 ٍريمأ وخن ىلع لوخدل الو ءقوُس ٍلوخدل
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 س6 5 يدل هَ

 ءاجنتْسالا يِف لصف
 اًمالْغِإ ٍءوضْولأ ِنَع فَنَصُملأ ُهَرَخَأَو ٌحَصألأ ىلَع ةلِقَتْسُم ٌةَراَهْط َوُهَو 2 ءوؤم د نش اد وامو رم يم 1 يك ص مو # رس( غل

 و 3 ّ 0 .ٍئ 6

 ْعْفْرَي ال هنؤكل «ءاَجنتْسالَأ لْبَق ِثَدَحلأ مِئاَد ءوضُو َةَحِص ْمَدَع : ٌيونْسِإلآ 7 6 1 000 هس رم 2 و . 2 و 8

 عفَر يف لصَأ َءاَمْلأ ْنِإ :َنيرخأتملا ضْعَب لاق نِإَو ءٌرِهاَظلأ َرْهَو ٌتَدَحل

 «ءْيَشلأ نم ْصالَخْلأ و َوْهَو «ءاَجنلا بَلَط نم ٌلاَعْمتْس (ءاجنتْسالاَو)

 تي نيشان اتق اذ ا اهيل اركشل | ُتْوَجَن ني دوم َوْهو

 07 اصلا ؛ :َوُهَو ءراَمجْآ نم + هاجس 2 لذ .نألا

 َرَجَحْلا ِناَمْعَي ٍنآلّوَألَ نك ِنَقْنَمْلا ىَلَع اَم ِةَلاَزِإ لص ةَثالَتلأ



 . رَجَحْلأِ ٌنصَتْحَي ب ُتِلاَثْلَأَو َءاَمْلَأَو

 ْثوَلُم جراَخ َّلُك ْنِم ءاَمِهرَْغَو (ِِئاَْلاَو ٍلْوَبْلا) جوُرُخ (ْنِم ْبِجاَو)
 ٍةَجاَحْلأ َدْنِع ْلَب رْوَمْلَأ ىَلَع آل ِةَساَجَّلِل َةَلاَزِإ ّيْدَوَو ٍمَدَك ءاّرِداَث ْوَلَو
 . اًهانْعَم يف ام ْوأ (راَجخألاب يتسم جنسي نأ ُلَصْمألاَو)

 ألا هاَتْعَم يف اَم وأ رجح ُلوُر َنْيعْلآ نأ ؛( تأ اهب مك
 ليِلْعَتل ةيضَقَر قَساَجَتل ةَرَماَحُُم ىلإ َةَجاَح ريغ ْنم ِءاَملب لوري
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 ؟ هل
 ملمع

 ِثانلا ٍنوُدب فتك ُهنَأَو رَجَحْلا ُةَراَهَط عمَجْل ةَليِضَف ٍلوُصُح يف ُطَرَُْي
 يف يِوتْسإلآ َلاَقَو .يلتلا نع لقت ئِلبجْلا َحّرَص لوألابو ءءاَنإلآ َعَم
 نهتنأ نَا قابس دْعَمْلا : يِناَثلأ

2 

 ية اهلاعك اكأو ٠ هللا ليت ةّليس ان لص َلْْحَي اذهب هب نأ ُرِاّطلأَ
 عم 2 و

 آل عْمَجَل 0 هيِضَق د رجح ا َجنتْسالا م وف
03 

 يي سام

 رتشإلا ُةيْوَصَو طال قل ماشي 5
 وق م

 ءاَعلاَق اًمُهَنم كك َناَك اذ | شيلات ِبَمّذلأ ةقالطإ 0

 ةادإ ىف كش كلل ٠ طف (َمل لَع) هيف ف ْنَأ) هَل 1 وي 0

 ُهَلَعَف ْتِْيَح اهب ُهّرَوَج لب ُهَّنأل «(راَجخَأ ثلث ىَلَع) َرِصَتْقَي (وأ) . ةَساَجَّلأ
4 
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 نباَو 1/17 ٌيِعِفاَشلأُهاَوَر اًميِف هلؤقب هب َرَمَأَو «[155 :مُقَر ٌئَراَخْمْلأ ُهاَوَر امك

 ,؛راَجمْحَأ هن مثال حَْتْسيْلَو» :[410 : مقر 41/1١ ٌيََِهْنَبْلاَو 4 مث 514/4 نب

 ؛44 :مُثَر 44/١ نِئاَمَتلا] ُةُرْيَغَو 7 :مُقَر 174/11 ٌمِلْسُم ُهاَوَر اَم ُهَل ٌقِفاَوُمْل

 لقأب ِءاَجْنَتْسالَ نَع للي هين ْنم [044 :مُقفَر 217 ١/ ْنَِقَقْيَبْلاَو ؛ 04 ١/ َنْطْفَراَدلاَو

 . راجخأ ةثالث ْنِم

 ٍناَرْمأ رَجَحْلأب ءاجنينالا يف بحي

 ْتَناَك ْوَْلَو ؛َلَحَمْلا ٍةحسم لَك َمُعَي نب « ِتاَحَسَم ثالث : لَ

 ْنَأ ةلرْشَأ ٌلوُسَر اًناَهَن : َناَمْلَس ْنَع |5575: "نا رجح فار

 7 000 سة هل ها

 فالخب ءرّجَح فاّوطأ ةثالث اهانعم يِفَو .ٍراَجَح

 0 1 ًًر 00 06ه -- .٠ د 5 00076 3 22 .٠

 نأ ؛ِتاّيَمَر ثالث نع فاّرطأ ةثالث 11 ربح يفي كَ ارامل

 رم هس هكر 5 مل ل رغم وع هذ 5 كَ 07

 َّفَجَو ٌرَجَحْلأ َلَسْغ ْوَلَو ؛َتاَحَّسَملا ددع انه 0

 وت 2

 صل 6 - 32
+1 8 

 أ ل اما ١ 3 ١
 د

> 

 ١-١

 6١

 51 0 م ١
 0317/١ ملسمو 417١ :مقر ءالا ١/ يراخبلا] ِناَحْيَّشلَأ ْئَوَر امل ةَسِماَحِب ىِتأَيَف 2

 : مقر طظطر١ كلامو تلا :مقر ىصر/١ يئاسنلاو ؛! 5 :مقر 275/١ دواد وبأو ال :مقر



 ١ ٌينيبْرْسلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 م. ا. ان د. ا.ه ا.د. و ا. ا.ه در هام دع عداه ا . واه ة.اه دو و عاشه هاه ه واو ا ةواعأ هع اه. ةواو د. او و وافاد قو هاه ده هاه ساهل

 : ةحفص دوراجلا نباو 4١578 :مقر «4//781 نابح نباو ؛الالا”7 :مقر 2717/8/7 دمحأو

 ىلعي وبأو ؛,14 :مقر 59/١« يقهيبلاو ؛771 :مقر 27١1/١ ةناوع وبأو ؛99 :مقر 5

 اَذِإ) :َلاَق ل ينل َّنَأ ُهْنَع هللأ ّيضَر َةَرْيَرْه يبأ نع [1166 : :مقر ١

 ٌدْواَد يبأ ةَياَوِ ٍبوُجْوْل ِنَع ُهَفَرَصَو ؛اَّرْنِو دوجَسْسَيلَف ُْكْدَحَأ َرَمَجَتْسَأ

 نايح نباو ؛١/١5١ يواحطلاو +4 : مقر «6١١ا//7” هجام نياو ؛؟"ه : مقر ,.94/1]

 ّيِهَو 1187 :مقر « 1137/١ يمرادلاو ؛0:4 :مقر 1١ 4/1 يقهيبلاو ؛ 4٠ : مقر 14

 "جرح الفال نم 00 ّنَسْحَأ ْدَقَف َّلََف ْنَم َئتوُيلَف مجم َرَمُجَتْسُأ نما : هل هلو

لا رجلا قت ين
عا ريا ديباج ع او

 16 هىرتخم ري 

 17-3 . رَجَحْلاَك هب ضَرَعلا لوُصُحِل ءوفَرَخَو

 :بَو ٌلَخْلَأَو ِدْرَوْلأ ِءاَمَك روُهَّطل ِءاَمْلَأ ْدْيَغ عِئاَمْل اَدماَجْلا» :ب ٍ جَرْخَف

 ٌةَساَجَت هيف تعفو يِذّلأ ليقْلأ ِءاَمْلاَك ُسّجَتَْملاَو ِرْعَبْلاَك تحتل ارِماَطلا»
 ُمَربْخُمْل 0 َرتَخُم رْيَغا :بَو سلما ٍبَصَقْلَأَو جاَجّرلَأ وحن ا ؛عِلاَْلأ» :بَو

 ُيِذِمْرَتلا ؛250 :مُفَر] ٌمِلْسُم ىَوَر اَمِل مْظَعْلاَك ٌيَنِج وأ ٍربخْلاَك يمد ٍموُعْطَمُك

 :مقر 0/0١ «(ئَرْبَكْلا» ىف ُيئاَسَسلآَو ه٠ : مقر 0 ٌنِناَرَبَطلاَو 8 :مقَر 0١

 ء(يضط

 ب ا : ا : عش أ ثا
 َهن هل هنأ 11080 : مقر 0147/١ ةَئاَوَع وُبَأَو ؛1744 : مقر 20157 ١/ ةَيْيَش يبأ ْنْبََو ؛9

 هر

 نجلا ّنِم :ْيَأ .«ْمُكياَرِْ ُداَر ُهَّنِإِ» :َلاَقَو ء معلا ٍءاَجْنَتْسالَأ ِنَع

 ٌموُحْطَمَف

1١ 

 طاَنث آل َيِهَو ةّصخُر ٍرَجَحْلاِب َءاَجْنِْسالآ َنَألَو ؛ىلؤأ يدل
 .ىِصاَعَمْلَاب

# 
7 

 بتساب

 ه#



 هه د6 د. ده د. اه ارو هن ده ىو هاو هاف و ىف ده هده هلق هلق هاه ا. او واع مام ماو اع هاو يه واو هو واه واو هافأاه

 ربتعي َيِمَدَالْلَو اهل ٌموُعْطَمْلَأَو زوجي شح 1 مئاَهَبلآ م 4 اعَأَو
 . هيف اَرلأ تويت ؟ ىَلَع آب ِناَهْجَوف ايريس نق ءُتَلغَألآ هيف

 هيلا و

 هنأ َعَم ءاَمْلب َراَج اَمَّنِإَو «ٌئِناَيوُدلاَوُيِدْرَواَمْلآ ُهَلاَق ُتوُيَلَأَو حصل

 ريع نالخي ويشن ْنَع سلا عقذي 0

 .ِهِرْيَغَو «جاَقنمل رش يف ِهُنْرَكَذ ليِصَمَت اَهيِفَفُهكاَوَمْلأَو أ امَأَ

 ةف أ ثي 24 وأ قع انا ولع بيا وحفل نب

 اوس مخمل ملا دقت نبل (ٍتاَمِهُملأ» يف لاَ

 يشل | يف ٌعفنت ان ٍضوَرَعَو ٌبطَو وخِنَو ِباَسِحَك ؛ال مَآ يم رم امك

 ُهَلاَق اَمَك اَكَقاَهيَلع لِمَتْشُم قيَْمَو ةقَسَْفَع مريخ ُيَغ ام ةيِعْرْشلأ

 و 8

 هل

 اًيِعْرَش ناَكأ

 .ٌروُجَي الق اَهْيَلَع ٍلِمَبْمُمْلآ ُرْيَغ ام

 ِقَرَوِب يِضاَقل ُهَرَوَجَو روج ْنَم قالطإ 0 ليِصَمَملا اَذنَه ىَلَعَو
 مْسَأ ِنَع الَخَو . ا ُلوُمْحَم َوُهَو «ليجنإلاَو ٍةاَروَّتلأ

 َنوُد هب لِصَتُملأ هَل خم أع اب نأ وِوْحَن ْوَأ ىَلاَعَت رللأ

 قلم يهجتيشالا عت ١ فضل دل الي هلع لصنمل

 سجَل ّففجَي آل ْنَأ ىِزْجُي نأ وب قل امو ِرَجحلأب ِءاَجْنِتْسالا ٌطْرَش

 لوب فاَفَج َدْعَب اناث َلاَب ْوَل ْمَعَن ؛ُءاَمْلأ َنّيعَت َفَج ْنِإَف :راحلا

 . رجلا هيف ىف وَلا يَ َلَصَ ام ىلإ َلَصَوَو



 «٠ مام عام دفاع وا. د. دم اه. .٠ سه ٠و ياو و. ساق واق د هو ها. و ىو ها و او د. اى اه عادوا عام هاه و ده اواه واو واو اه ىف

 ١ 3ك ١

 تح خخ
5 3 
 ع٠

00 
 ج
7 
 م

 20000 ويف ةقفسأو هجر دم لص يأ كك . لام 0535
 أَرَط ْنِإَف رْيَوُي اَلَف ُرِهاَطلأ ُفاَجْلآ اًمأ ؟ِرَجَحْلا للبب لَو اَبْطَر اًرِهاَط وأ 6 6 شيع نك و لك ىف كن م يك عاش رام 000
 2ع ريل ا هار رم هرع 00 م6 2 سيسكو 7 ملا

 هنأل ؛ٌرضَي ال َلَحَملأ قّرَعب للَبلا ءْمَعَن ؛ُءاّملأ َنّيعَت ٌركذ اَم ِهْيلَع
 2ع هرت 20 95 عع رم 2

 ىف ىرجي الف ءٍداتعم جرف ْنِم ٌروكذَملا جراخلا نوكُي ناو «ىرورض

 ْولَو ةَدْعَمْلأ تخت حتفنم يف الَو ؛ لصفلاب جراخلاك 2« هريع نم جراخلا

 ٍلْوَب يف الَو ؛ساّيِقلأ فالخ ىلع هب َءاَجنِتْسالَأ نأل ءاَّدَسْنُم ٌئِلْصألَأ َناَك
 : 8 هدير هوم سكه 1 ا ك6

 نإ «معن ؛ هَتَداَيِز لاّمتخال هّيلّبق ٍدَحَأ نم جراخلا ناك | « لكشم ئثنخ

 8 هلم رة م علم رد م ء 20 000 هو - 5 ب 00 ا 7

 الَو ءاّهيف ٌرَجَحلا أَرِجَأ ٍءاَسْنلا ةلآ الَو ٍلاَجّرلأ ةلآ ةبشت ال ١ هل ناك

 فالخب هج خم ْنَع هراشتنال ٍرَكذلأ ُلْخُدَم اخد ةحنقيت ٍِت ِلْوَي يب

 ِفلمَألا ِلْوَب ىف لَو ؛رَكَّذلا َلَخْدَم ٍلْوَبْلآ َلوُرن ُمَْمَت َةواَكَبلا َّنَأل ؛ِرْكِل 20 هر اس وع < م ير سر 02 هر ؟م
 وقد لك > 9 هم - . 3 ىةىعلر د 0 8 را ياو ما 7
 هتدئافَو «سافن ؤأ ٍضْيَح م يف ْىِرْجَيَو .ةدلجلا ىلإ لولا َو اذإ

 و م ها رةع ىصد 00 مو ى7 02 ه تال صار روم م يي 2

 مث ءرَجَحلاِب تجئنتساف ِءاَملأ لاّمعتسا نع تزّججعَو مد | نميف

 هاي مسار 86 - و هَ 072 0 6 2 عرج

 مدلك ُجِراَخْلأ َرَدَن ْوَلَو ءاهيلع ةداعإ الَو و يلصت اًهنإف ض و دل تمميت

 ْمَلَو هسفن ةّداع ليقَو ءسانلأ ةَّداَع َقْوَف َرْشَتنَأ وأ ٌىَذَمِلَأَو ٌىَدَولَأَو

 2 ص د راسهم ار 7 سر ك8 000 00

 ىفَو ؛ مايقلا دنع نيييلالا نم مضنا ام : ىهو ةتحْفَص طئاغلا ىف رواَجَي

 رز 17 و 2 - 2 72 -ٍ لذ 2 1 هرم

 ةلاق امك اًهِعوطقم ّنم اَهَرْذَق وأ ناتخلا قف ام :َىِهَو .هتفشح لبا



 و 00 0 2 2 م 2 داي

 لضفأ ءاَملاف امهدَحأ ئلع ٌراصتقالا َداَرَأ اذإف

 ٌرْسْعَيَو ُرَّركَتي اًمِم رِداَنَو ٍداَنْعُم ىلإ ٍجراَخلا َماَسِقْنأ ْنَألَف ءٌرِداّتلآ اَمأ
 3 8 0 3 5 3 هل وو

 ِرْسْعِلَف ِةَداَعْلأ َقْوَف ٌرِشَتنُمْل اَمَأَو «جَرْخَمْلاِب مُكَحْلا طيِنَق هُهْنَع ثلا و

 ْنَكَي ْمَلَو اوُوَجاَه اََل َرْمَّتلَأ اوُلَكَأ َنيِرِجاَهْمْل :

 هْنم جَوخَي امون نطبق َْمَو «َنوُطْلا قري امم َوُهَ هت َكِلَذ
 طبنَق ُهطْيَض ْرَّذَعَتَي كلذ َّنَأَلَو ءِءاَمْلأب ءاَجْمتْسالآب و ادزت مل كلذ ب َءَمَر

 72 هز
/ 

 ام جراَخلأ َرَواَج ْنِإَ .2هماقَم موق ةي ام ْؤأ ءَةَفْشَحْلَأَو َو ٍةَحْفَّصلأب قتلا

 اَع هجوُرُخِل هِرْيَغ يف الَو ِزواَجْمْلأ يف ال ُرَجَحْلأ ِرْجَي : اصلا

 ٍدوُصَقَم ِتاَوْفِل ِثْوَل الب ِرْعب و و دوُدل ءاَجْنَيْسالا ُبِحَ اََو .ئَولَبلا هب ْمْعَ

 . يفالجْلا نم اجود نسي نك 1و ءاَهِفيِفْخَت وأ ةَساَجّنلا ةَلاَزإ نم م ِءاَجنَتْسالأ

 ُدْضَي اَلَو قَساَجَّنلأ ُلاَوَز ِهَْظ ىَلَع بِلْغَي ْنَأ ِء اَجبِنَيْسالَا يِف ُبِجاَوْلََو

 ِدَي ىلع اَنْمَكَح ْنِإَو َلَحَمْلآ ىَلَع اَهِئاََب ىلع َلدَي دي الف هديب اَهجير ُمَش
3 

 اَهِصالُم َناَك يِذَلأ مي عُيضألأ ٌنطاَب ّرل َلَحَم نأ متن ْمَل نأ ؛ِةَساَجْتلَأب

 َلَحَمْلأ اَذلَه َّنَأَلَو كالا يجن اف وياج نم هنأ لامجال ٠ ٌَحَمْلِل

 ٍلاَوَز ّنَظ ِةَبَلَعِب هيف َىِفْتكأَف ءاَنُه هيف َفْفْحَف رَجحْلاب ٌءاَجْنتْسالَا هيف َفْفُح
 . ةَساَجّسل ص

 ٍرَجَحْلََو ِءاَمْلأ :ْيَأ «(اَمِهِدَحَأ ىَلَع َراَصِتْقالا) يِجْنَتْسُمْلا (داَرَأ اذإَف)

 فالخب رَثَألَو َنْيعْلأ ٌليِزُي ُهَّنَأل ؛ رَجَحْلا ىَلَع ِراَصِْقالآ َّنِم (ُلَضفَأ ُهاَمْلَ

 9 707 هةرو د ا يم حك
 يمر ْيَجْبلأ .ةَرِهاظ ُرْيَغ َيِهَو ااَمُهَماَقَم ٌموقَي اَم ْؤَأ» :ٍةَحْسن يِف )١(



 ١57 َيِنيبْرَشلأ بيطَخلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم

 « ٍءاَرْخحَّصلأ ف اَهَراَبْدِتْسُأَو ةَلْبِقْلا َلاَبَقِتْسأ ُبدَيْجَيَو
 ءااسا *

 َءاَمْجِإلآ ُهْيَغَو ُئِدْرَواَمْلأ َلَقَن ْدَقَف َركذ اَم ِرْيَغ ْنِم َءاَجْنتْسَأ اَلَو ِرَجَحْل

 حبرلأَو مول َنِم ُءَجْنيْسالا ُبِجَي ال هنأ َّلَع

 وأ اَبْطَر ُّلَحَمْلا َنوُكَي ْنَأ َنْيَب ٌباَحْصَألأ قّرَمُي ْهَلَو :ةَعْفَدلَأ ُنْبَأ َلاَ

 ٍناَحُد يف هب لبق امك ْدُعْبيْمَل اَبَطَر ُلَحَمْلأ ناك اذإ بوجي ذب ليق ْوَلَو ءاَسباَي
 . .ةوكم َكِلْذَنإ :ُيناَجْرجْلا َ دقق كور (ذلَهَو وسال

 ُمالَك ٌرِهاّظلاَو ءهلِعاَف ميئأتب ٌئِسِدَقَمْلا ٍنيّدلأ ٌرْضن ْحْبَّشلا َحّرَصَو

2 
 نم يبلق رهط مُهللا : ءاجنتسالا 0 :2ءاَّيْحإلَآ» يِف لاقَو 2 نا هسا يوك رث ىىرمم .ار هور ل 8 رو نم . هير
4 

 يف َناَك اذ اًبْذَن (اَهَراَبْدِتْسأَو َةَلْبقْل َلابْفيْسأ) ة ةَجاَحْلأ 1[ يِضاَق (ُتيتي جيو
 رفا هع

 دن نيبو هن ا جر مف ل يقر راس ع كل علا

 ٌفالخ ٍذِئديِح ام مف ءَكِلَذ يف ٍفاَك هلْيذ ٌءاَحْرِإَو « ّيِمَدآلَ عاَرِذِ لَقأَف وذ

 (ِءاَرْخَّصلأ يِف)َو ِةَجاَحْلأ ِءاَضَقِل َدَعُمل ِرْيَغ ءانبْلآ يِف ِناَمْرْحَيَو ءىلؤألا
 .مّدقتملآ ِرِتاَسلآ ٍنوُدب

 ٌِلْسُمَو ؛؟887 :مقَر 2315: ١/ ٌىِراَخُبْلأ] (ِنْيَحِيِحّصلأ» يف ام َكِلُذ يِ ُلْصَألأَ

 زيا ؛* :مفت ا ْواَد وُبَأَو 64 :مُقَر 247١/8 ُدَمْحَأَو ؛؟5 :مقَر 20١ 5

 مت اذإ» : لاَ كُن تالا ذه يف ءيش نس غل ل مقر ا
 و ه#

 وأ اوُرَش ْنِكلَو ءِِئاَغ لَو لَْب دَتْسَت لَو هللا اوُليَْتْسَت الف َطْياَعْل

 .«اوُبّرَ



 ٍدِكارلأ ِءاَمْلأ يف َلْوَبْلا ُبْيَعْجَيَ

 يف ُهَتَجاَح لَضَق للك ُهَنَأ :[177 :مقَر ٌمِلْسُمَو 4١154 :مَقَر ؛ يرام اَمِهيِفَو

 . ٍةَبْعَكلأ َريْدَتْسُم ماَّشلأ لب ةَبْسُم ةَصْفَح ِتْيَب

 نبق ْنَأ لِ هتيأَرق «لؤَبب ةلِبِقْلا لقسم نأ هو يدل ئه : :ٌرباج َلاََو

 . ُهنَّسَحَو [9 :مقر] ٌئِذِمْرَتلأ ُهاَوَر . اهي ماع

 ٍةلوُهْسِل هب ب َقِحْلَأ اَمَو ِءاَضَقْلا ىَلَع ٍةَمْرْحْلِل َديِفُمْلآ َلْوَألآ َربَحْلا اوُنَمَحَف

 هيف ُروُجَيَف « ِءاَرْحَّصلَأ َعَم ِروُكْذَمْلا ِرْيَغ ِءاَنبْل فالخب «هيف ِةاَذاَحُمْلا باَنِتْجَ

 وم امك اَنل لوألا ناك نو ِزاَوَجْ اي كلَ امك كلَ
 ُهَلاَق اَمَك اَمَك ىّلوَألا فالخ لَو َةَماَرَك اَلَو هيف َةَمْرُح لف َكِلَذِل ُدَعُملأ ام اَمَأَو

 .ظعوُمْجَمْلا' يف

 ءاَهياَمِشَ لئلا نمت ْنَع بَ خيزلا تناك ولم: ةَمْرُحْلآ نم لَئْدَتْسُيَو

 َنّيعَت ُراَبْدِتْسالاَو لاَبْقِتْسالا َضَراَعَت اذِإَو «ةَروُرُصلِل ِناَمّرَحُي آل اَمُهَنِإف

 ٌراَبَدِتْسالَ

 وأ ِءاَجْنَتْسالَ َلاَح اَهُراَبْدَتْسأ الَو ِةَلْبِقْلا ٌلاَبَقَتْسأ ُهَرْكُي الَو ُمُرْحَي اَلَو

 ٍةَلاَحب ُدَيَمم اهراَْدتْسآَو اَهِلابْفْسآ ِنَع يتلا ذِإ «حيّرلآ جاَرْخِ أ عاَمجْلآ
 1 ادا يِف شم َكِلذَو ءِئاَعْلاَو لب

 هيف وَلا نَع ينل (كاَول َمْلآ يف) طْاَْلَ (َلْوَبْلا) اًبْذَن (ُتَنَيَجَيَو

 كلذ ىف وم دلَأَو «نئلؤأ لب :ٌطَئاَعْل ُهَلْثمَو 4١<«[« :مقرا مِلْسَم ِثيِدَح يف
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 24ه
 َةَهاَرَك دش ُدَسَأ ٍلْيَللَ يِفَو ؟ ؛ةَرْثكْلأب هِرْهَط ِناَكْمإِل اليِلَق ٌءاَمْلأ َناَك ْنِإَو ة ةَماَرَكْلِل



 ١4 ٌيِنيبْرْشْلأ بيطخل : أ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 ةَرِمْثُمْلا ةَرَجَشلأ َت رو

 ةَعاَمَج ْنَع «ٍعوُمْجَمْلا» يِنَف يِراَجْل انَأ ءّنِجْلا ئَوأَم ٍلبّللاب اَمْلأ نأ
 559 ّرم اَمِل ٍلْيَّللآ يف ُه هَرْكي نكلو ريكا َنوُد هن هنِم ليِلقْلا يِف ةَماَرَكْل

 اَمِب َذَرَو ِهِرْيَغ ىَلَعَو ِهْيَلَع اَنالنِإ هيف نذل ؛اقَلْطُم ليِلَمْلآ يف مري ْنأ يبني

 نيالا وهم .باتضألا اس ل فاح أبو يقتلان

 اًمْعَتْسَأ ٌمرْحَي هنأ نم رم اَمب ُلِكْشُم ْنِكلَو ءهِعِرْحتب ُدَحأ لَ ْمَلو قرح

 يل

3 

 . ليِلَقلأ ِءاَمْلآ ىف سيل ِءاَنإلآ
 2 2 2 رص سا 2 2

 انه هفالخب الاَمْعَتْسأ كانه نأب :بيِحَأَو

 2 و 9-0 0 8-0 سا سا

 0 عمار تا 5 همس هل[ 80 م21 : ا ا ل
 نأب هب ٌرْهطلا هيلع نّيعتي ْمِلَو هل ُءاَمْلا ناك اذإ ميرُحتلا مدع َلَحَم : هيب

 ةَراَهْطلل َنّيَعَتَو هل ؤأ «ِلّيَسُم ؤأ هرْيغِل كولْمَمك هل نكي مل اذِإ اَمأ َرْيغ َدَجَو ص 4 م02 9 0 0 ف 6 كس م 2 206 مسا
 هيلع مرْحَي هنإف «ةريغ ْذِجَي ملَو تقّولأ لخد نأب - هال وك 0 4 هل م سم م

 هيف لْوَبْلَأ لجَي الف «ٌموُعْطَم ُهنأل ؟ٌيوبر ٌبْذَعلَأ ٌءاَمْلَأ : ليِق نإف و 6 2700 4 3و اس 008 0 7210-5 7
 أ -

 مِذْلَأ ِءاّملأ برقب َةَج ةَجاَحْل ءاَضَق اًضِن ُهَركُيَو

 . هيف لولاك ِءاَملَأ يف ٍلوَبلأ ُبَصَو ؛ِدِراَوَمْلا يِف ٍلْوَبلأ ِنَع يف

١ 

 ) )2اًحاَبُم ٌرَمْثْلَأ ناك ْوَلَو «(ةَروئُملأ ةَرَجْشلأ تخت) اًبذن كلذ ٌبِنَتْجَي
 ام ه2 ا ةم كل هك 3

 ْمَلَو ُسفَتلآ اَُفاَعَتَف .عوُفوْلا َدْنَع ِثيوَلَتلا ِنَع اَهَل ةَئاَيِص ِةَرَمَثلَأ ٍتْفَو ٍرْيَغ يف



 ول

 وياط

 8 ١و 45
 َلَح يف ُمانإلا 0

 ,قيرطلأ فَ

 يرجي نك رم رمت اَهْيَلَع ْنُكَيْمَل اَذِإ ْمَعَن نقيم ُرْيَغ َسيِجّنَتلآ َّنأل ؛ُهوُمرَحُي
 مك ءاهتَت لا وَلاَ هزي مَ رم نأ َلِق هِرنَخ أ ِرَطَم نم امل اَهْيَلَع

 لوبا ني مق اه هع ينو اذنه يف قرف و ءاَروُهَط َءاَم ِهْيَلَع َدَرَو أ

 . ٍطَئاَعْلأَو

 اوَقّنأ» : هلك هلؤقل .دوانتلا (ٍقيرَطلأ يِف) اًيْدَن َكِلْذ ٌبنَيِجَي (2)

 يف َّلَخَصُي يِذّلا» :َلاَق ؟! هلآ َلوُسَر اَي ِناَناَعَّللآ اَمَو :اوُلاَق . نْيئاّمَلل

 م 357/4 ناتح ني 4,4 5 ٌىِلْمُم ُهَجَرْخَأ] (مِهَلط يف وأ سال قيرط

 ةَعيِصب اَمِهّْيَلِإ بسنَف َهَداَع اًريِثَك اَمُهَل سال ٍنْعَل يف َكِلَذب اََيَسَت [6

 اودذخأ : ْنْعَمْلاَو قَعَلاَبُمْلل َداَتْسِإلا َلَوَحَف ِناَنِعالل ةَلْضَأ ذإ َةَعَلاَبُمْل

 : مهر 2119/١ هَجاَم ُنْبَأَو 415 :مُفَر ء//1] ٌدَواَد يبأ رْبَحِلَو ِروُكْذَمْل لل َبّبَس

 حِيِحَص :َلاَقَو ه4 : مُكَر ل ُمِكاَحْلََو 3 :مقَر 7/١ ُيِناَرَبَطلأَو قلل

 َنِعالَمْلَ اوُقّتأ» : دج ٍداتْسِإب [4074 :مْفَر 977/١ ِْقَمْنَبْلاَو ؛ يمد ُهَقَفاَوَو ءٍداتْسِإل

 ٌعِضاَوَم : ُنَعالَمْلَاَو . (لظلأَو قيل َةَعِراَقَو دِراَوَمْل يف َراَربل : َةمالَتلأ

 َوُهَو ُناَربْلا اَذَكَو ءْطْوَمَتلا : يَلَخَّتلَو ءِهاَمْلآ َقْرَط :ُدِراَوَمْلاَو ءِنّْلل
 (بّذدَهُمْلا١ يف َّحّرَص اَمُك ُلْوَبْلا ٍطِئاَعْلاِب َسيِقَو . ِراَبْخُمْل ىَلَع ءَبْلأ ٍرْسَكِب
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 م ده

 . ةثالثلأ عِضاَوَمْلا يف َكِلذ مارك ِِرْبََو

 ةئمْزُح يِنَبنَيَو َُتَهاَرَك باَحْضَألا مالك ُرِهاَط :«عوُمْجَمْلا» يِفَو
2 

 . ئهتنأ . َنيِمِلْسُمْلَا ِءاَذيإلَو ةَحيِحَّصل رابخألل
 ل 0-4 -



 6١ ٌينيبْرَّشلا بيطَخَلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 . ٍطْئاَعلَأَو ٍلْوَبْلأ ىلَع ُملَكَتَي الَو . ' !ِبَفْتلَأَو َو ّلَظلأَو مر هر م ص 5-1 6 2 0 ِ ١

 . باَحْضألأ مالك ُدهاَظ ُدَمَتْعُمْلآَو

 ؛ ةنم ٌرَرَب اَم : ليقَو «ةرْدَص : ليِقَو «مالع كغأ : قيرطلأ ةَعِراَفَو

 .هيف َةَهاَرك الف دوُجْهَمْلا

 ْبِهّلِظ يف يَلَحَتلا ِنَع يفّنلِل (َلّطلأ) يف اًبْذَن َكِلَذ ُبِيَبْجَي ()
0. 

2 

 .(بْقَتل ّثلا) يف (و) ِءاَْشلأ يف ٍسْمّشلأ ي يف ْمِهعاَمتْجأ ٌعضْوَم ُهلِْمَو يصل
 [؟؟ : مقرا ٌَدُؤاَد يِبأ ربح يف ُهْنَع يميل لل ريِدَتْسُمْل ءةَئلتمْلآ ٌمَضِب َوُهَر

 ىّذأكيف ٌفيِعَض ناي هيف ُنوُكي دق ُهَنَأَو «ّنجْلآ ُنَكْسم ُهَّنِإ لبق اَمِل هْيَغَ
 هن

 2ك م 3 0 ه6 رع ١ 1 1 كَ : 1و 4 8 0

 ةغلا : ِءاَدِلآَو ريسلأ حتفب ّوُهَو ترسل ةلثمَو ؟ةسجلي وأ هيذؤيف ٌىوق و

 و دوم
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 هسملا
 سا

 ءَكلذِل َّدَعُي ْنأ الإ ُهْنَع يِهَتلِل َكِلذ ميِرْخَت عبي : 2 عوُمُج َملآ» ىف َلاَق

 ِمَدَع ْنِم ّرَم ام ُدَمَتْعُمْلآَو َةَهاَرَك اَلَو َميِرْحَت ياَف قَجاَحْل ِءاَضَقِل ١

 سس ع

 تم
 نط |[
 رخل 2

 لَو َقَجاَحْل ِءاَضق َلاَح ُتَكْسَي : يأ (ِطِئاَعْلاَو ٍلْوَبْلأ ئَلَع ُدّلُكَتي الَو)

 كف ئَمْعَأ ِراَذْنإَك .ةقورصي اك هَل ري : ْيَأ وِرْيَغ اَلَو رْكِذ ُمّلَكتي
 ْنَع ٍنيمشاَك طِاَلا ٍناَبرضَي ِنالْجَرلأ جْرْخَم ر قا رع

 مقر 250] ُمِكاَحل َهأَوَر كلف ءاتَقْمَي هللا نإ

- 

 .( م 0

5 
 ١ ا

:1 2 
 ١

+ 

 هام هه
 ١

 و68

 . ِنَْمْلا خَسُن ٍضْعَب يف طِقاَس « بتل » ُظَْل 00(



 (")مُهَربْدَتسَي الَو َرَمَقْلاَو َسْمّشلآ َلبقتْسَي الَو

 ُنْبَأَو 42١ :مقَر 59/١« ةَمْيَرَخ ُنْبَأَو ؛؛ 4 : مُكَر ل/ ٌدَمْحَأَو ؛847 :مقر ١/*5,

 -<ةهسر

 لْعَمَو (ةَحََخَصَو [4 :مقَر 44/١. ُنِقَمْيَبْلاَو ؛577١ :مقَر 2570/4 َناَجِح

 ضْعَبَف عوُمْجَمْل الع َناَك ْنِإ َوُهَو ؛ ُضْمْيْلا :ٌتَقَّمْلاَو ؛ناّيِتَأَي : ناَبرْضَي

 : ئأ ٌةَناَسِل ُكدَحُي لَو هبلقب ىَلاَعَت هللا َدِمَح َنسَطَع وَلَف .ةوركم هتابجوم
 ل

0 
َ 

6 
 مهيالك ُرِهاَظَو خت الَ يملأ هركي ال ذإ هَ هب موني ملعب 2

 يوم اًراَوَج : : يَ ءُروُجت ال اَهّنِإ : جك نب أ ُلْوَقَو ذيج ُمُرْخَت ال َةَءاَوَقْل

 ا لاَق ْنِإَو فرك نْيَفَرْطل

 نأ

 .ُعنَمْلا مي اهحَتلأب قيال : ُنِعَرْذلا

 ءٍءاَمَّسلأ ىلإ اَلَو ءُهْنِم ٍجِراَخْلآ لإ لَو جرف ىَلإ َرظْنَي ال ْنَأ نَسُيَو
9 

 .الاّمش الَو انيِمَي ٌتْفَتلَي اَلَو دب ُثَبعَي لَو

 ُهَل ُهَرْكُي :ْيَأ ِطَِياَغ لَو لوب (َرَمَقْلا) آل (َ ءَسْمَّسلأ لبَقتْسَي الَو)
 هدِضْوَر» يِف يِرْفُمْلُنْبآ ِهْيَلَع ئَرَج ام اَذلَهَو :(اَمُهْرِبدَتْسَي اَو) . كلذ

 لابقتْسالأ ُهَرْكُي ُهَن ُهَنَأ روُهْيُجْلا نَع (ةَضْوَلَ لضأ» يف ُيوَوَيلأ ُهَلَقَن يِذَنأَ
314 0 

 . رايس نود

 ُدَمَتْعُمْلا َوُه اذلَعَو ل وُهْسَمْلا ٌحبِحَّصلأ وهو :( َعوُمْجَمْل أ) ىف َلاَقَو

 ُهْبَحاَبإ ْراَبْحُمْلَاَف ةَماَركْلِل لضأ ال ُهَّنِإ : ويلا يل

 ٍرَمَقْلآَو ٍسْمَّشلآ را أ ٌْمُكُح ِِراَبدَتْسَأَو سدْقَمْلا تيب لاَبْفِتْسآ
 اي رايات

 هيام مسا ممشى.( 5 مرش اي هم مس بوش ل ل. فروه
 . ِنْئَملأ خّسن ضب يِف طِقاَس ءهرخآ ىلإ « . . . َلبَتْسَي الَو » : ُهلوقَو 223(



 ىو م او اه اه واف د. هاه دفع د. دو اه ع اوف هاه ىو . اوه ا. هاوس « و هو هداه ها واه هاه هه هاو هاو واو هاه اعلاف

06 
 هو هَل هش الو ٌثتكَضُد اختل ريبيم هو

 در هل مسي و ٌتْوَص ُهْنِم جراح ] عمسي ال

 اَرِذ ئثلث عِفتْوُمب أ نع لنك ؛َكِلَدَك ُهنَع ُداَعِنإلأ مهل نس ب ُْهَنَع

 طئ

 ىلإ ٍنايْنبْلأ ّنِم اَهب َّقِحْلأ اَم أ رخصلا يف سان نم هي أَو

 ْنِإَف ٠

 ِرَيبْسَيْلَف ءطْئاَغْلا ئَنأ ْنَم» :لك ِهلْوَمِل ُنَقَأَف عُرذَأ ا

 ُتَعلَي َناطْيَسل نإ يريم و نم ايدك متت ذأ لإ ذجت لذ

 سان م

 َةواَم وُبَأ ُهَجَرْخَأ] (هي (هّيلع َجَرَح القال ( نَمَو َنَسْحَأ ْدَقَق َّلَعَف ْنَم ؛ ؛َمَدآ يِنَب ٍدِعاَقَمِ

 َناَبِح ُنْبَأَو ؛ 01١ يِواَحَّطَلأَو 4 : مقر ءكاهال/؟ هَجاَم نْبَأَو ؛,له : مقر 1١/.

 [ : مَقَر ءاالال/١ َيِمِراَدْلَو 4008 :مقَر 90/١ ُيَقَْيَبْلاَو 4153١ :مقَر 0/4

 .ِهِلْيَذ ِءاَحْرِإ ْوَأ َةَدْهَو وأ ةلجا ارب رئَسلأ ٌلْصَْيَو
52 

0 

 ٍطَسَو يف َسَلَج ْنَأَك ُهفيِقْسَت ْنكْمُي ال ٍناَُب ؤأ ءاَرْحَصِ َناَك اَذإ اًذَه

 يف امك ئقك ّةَداَع : ْيَأ ُةَفيِقْسَت ٌنكْمُي ناَكَم يف َناَك ْنِإَق ؛عِساَو َناَكَم

 . «(ةَضْوَدْلأ لضأ»

 1 «ِهباَبْحَتْس لَ 7 ُثدَألآ اَذلَهَو : 0 يف َلاَق
01 

 قايسالا بج و

 يف ِةَرْوَمْلا ثفشك زوجي :«ٍمِلْسُم حرش يف يِووْنلأ َلْوَق لَمْحُي يلع
 َقَجْوَّزلَأ ِةَرَشاَعُمَو ِلْوَبْلاَو ٍلاَسِتْغالأ ةَلاَحَك ةَوْلَحْلا يِف ةّجاَحْلأ ّلَحَم

5 

: 

١ 

 دع 7 كة 5
 6١و



 ّلَح يف عاتق ١6

 يه 6 نو د. ها. ماه هاه ها. ىو اه و دة. عاود. او عداه مام هاه وأ و عاف. عاق هده. هاه ا. هده ده واو هام معلا

اَه نكت مَ َنِإَو «حيّرلأ بوُبُه عِضْوَم يف ٌلوُعَي آلَ
 دْعَب بهن دق ذإ ؛َب

 و رد اَمِل ٍبْلَص َناَكَم يف اََ َضاَسَرلآ ِهَْلَعُةْوبف لولا يف ِهِعوُرُش

 ٌيَئاَسْنلَأَو ؛8037 :مَقَر ءهَّجاَم مِنْ هرْيَغَو 1١١[ :مقَرل ٌيِذِمَرَتل ِرَبَحِل اًمَياَق لوب

 نك
١ 

 كلذ هل ُهّركُي

 ع

 َىضَر َةّشئ ةشئاَع نأ ' ليج ٍدانْسِإ [ه :مقر ««اَريلا يف ١/5_2.
5 

 7 موق دَصُم ا اما لوي نك كَان ْمُكَدَدَح ْنَم ضن اود

 . ىلؤألا فال اَلَو ُهَرْكُي ال ٍنْذُعِل

8 

 ب 4

 4 ٌرْيَخ اًمِئاَق ِءاَنَّشلآ يف ماَمَحْلأ يف لوب َّنَأ ءاَبطأْلا ِنَع :«ءاّبخإلا» يِفَو

418 

4 

 . ٍءاَوَد ةَبوَش نم

 د ع همو

 . عابتالل و أَ فوُشْكَم لَو «اًيفاح َء الخلا لدي ال

 .جِراَخْل ٍجوُرْخِل ُلَهْسَأ َكِلَذ َّنأل ٍءُهَراَسَي ةجاحْلأ ِءاَضَق يف ٌدمَتْعَي َدعَيَو
20-8 0 07 

86 
 1 >2 ماسو عا م 91 53 0 3 هر

 َفاَحَي نأ الإ اًنيشَف يع هدو نع هوَ ةجاحلا ِءاَضَقِل َعَقْرَي نأ د

 هل 52 7 7 مرا ” | 7 ليك 2 و 6 4 2ع

 . همانيق ِءاَضقنأ لبق اًكْيَش ُهَلبْسُيَو هتَجاَح رْدَقب هَعفْريف ءهبوب سجس

 ديلا

 لل لس ةفرس

 ُهَل ُهَرْكِي : ْيَأ «َكَِذلَدَعُم كيم نإ لَم يف هام مج

 عمنا رجح يِجْنتْسُمْلا فالخب ةسْجَنيف ٌُُْشاَشَدلَأ ِهْيلَع دوْعَي اان
0 3 

 اجْنَيْسالأ يف لعل ِدقَفِلَو :قيأإ عشا يقفل َكِلْذل

 َنلوُبي الو» هك هلوَعِل «لَسَتغُملا يف َلوَُي نأ
 هر

0 
 هه 4 2-2 7

 نيش ء/ 0 ءال ١/ َدْداَد وّبأ ُهَجَرْحُأ] (ةنم ِساَوْس ولأ هَ َةَماَع نإف ٠ هيف اضوتي مث

 احختتس

32 

5-2 
 أ

 ١/ "86ُيِئاَسَتِلَآَو ؛ٌبيِرْغ : َلاَقَو 281 :مفَر ١/ 235هَّجاَم ٌنْبْأَو ؛"5 :مقَر 01١١/١



 ماي و د. عا. دو دعا. دعاه و و دى هد هدف هدو هده هاه هده هدف اه هواه عده ده ف هو و دع .اسع ا ء دع ادهق هو ها هده هاه

 ُمِكاَحْلََو ؛587١٠7 :مقَر 2.00/9 ٌدَمْحَأَو 4908 :مقَر 2365/١ َقاّرَرلآ ُدْبَعَو ؛904 :مَقَر عويمر

 ْثَعْشَأ ١١ ةَمَجْرَت 79/١ ُنِلْيقْعْلاَو ؛ ِنْيَخْيَّشلا ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 040 :مُقَر ١/« ه«ك وو عم هي 2 عت ا 20000 3

 23١ :ةّحْفَص :ِدوُراَجْلأ ُنْبَآَو 500 :مُقَر 214١ :ةّحْفَص هِدْيَمْح نب ُدْبَعَو ؛ ىّمغَألا لأ ِدْبَع ُنْبآ
 7 1 <72 و : 3 ما هوي هعامو 0

 .َءاَمْلاَو لول ُهْنِم ذفْنَي َذَعْتَم مَن ْنكَي ْمَل اذِإ ُهَلَحَمَو [" :مَقَر

 0 َدْنِع ةَهاَرَكْل ٌلَحْشَتَو ءايبنَألأ روب َدِْع َمْوْحَي َن

 اه روكشلا رثثلا ني ةطيرخت زواطلاو : لاق ؛ِءاَدَهشلَأَو ِءاَيِلْوَألَأ روُبق
4 
 سى

 ٍرْبَعْل ىَلَع ْمْرْحَيَو ٠0 . ْنَسَح َّوُهَو . هنن . ِتْيَملأ ءازجاب اهتيرت طالتخال

 . ٌمَصألأ ىلع ٍدِجَسَمل يف ءانإ يف اذكَو

 كد ٍَتو مشتت وختب عاطل دنع لوبن ربي نأ نس

 «ساّنلا فالتخأب ٌففِلَتْخَي كلذ َّنَأ ُراَبْخْمْلاَو :«ءوُبْجَمْلا يف َلاَق

 ْنَم مُهْنِمَف هَجوُرُخ ُفاَكَي ءْيَش * لوبا ئَرْجَمِب َرْجَمِب َقْبَي مَ هنأ َنُطَي ْنَأ ُدْضَقْلاَو
 م عاشت نم منيو ؛ورثكت ىلإ جشم نع عمو ءرصغ نأ اذه لشخت

 ند خأ ف ينو ءاذخ م ءوش نإ اخت ل ع منيو علت

 «ٌيِوَعَبْلأ ه هب لاَق امك ٌءاَرْيَت ٌرْيَتْسالأ بجي مل امَّنَِو قَسَوْسَوْل ٌدَح ىلإ َىَهَتْنَي

 اق «لوَبْلا نم م اوُهَردَت» : ل هلو (ٍمِلْسُم حزط» يف يوك لع كج

 نأل ؛[ُلَسْرُم ٌظوُفْسَمْلا :َلاَقَو 2177/١ ْيطْفَراَدلآ ُهَجَرْخَ] (ةنم رْبَعْل ٍباَذَع َةَّماَع

 ْوَأ َقَّفَحَت اَذِإ ام ْىَلَع ُثيِدَحْلأ ّلَمْحُيَر و ؛وووَع ْمَدَع لولا عاطقن نم َرِجاَطلا

5-1 

 و ١

 ْن

 لاح



 هم امها دراو د. ا. اوه ىو د. جاه ع اع ا. ها هاه هو ده و و وله عاش و هو و اع عاشو اهو يه ساه . ساو هده هو و دس واه هاه

 ْوْشَح ُهَركُيَو هلم جَرَح ْئرْبسَي مل اذ هنأ ِيَداَع ئَضتْفمب ِْنَط ىَلَع َتَلَع
 ٍةَجاَحْل ِءاَضَق ّلَحَم يِف ِثْكْمْلآ َُلاَطِإَو ءنْطَف وْخَتِب ِركَّذلآ نم ٍِلْوَبْلا جَرْخَم

 ٍدبَكْلا يف اًعَجَو ٌتروُي هنأ َناَمُْل ْنَع يور اَمِل

 ءامشآ ٍمْسآب» :ِهيَجاَح ِءاَضَق ِناَكَم ىلإ ِهِلوُُو َدْنع َلوُقَي ْنَأ ُبَدْيَ
 : ْيَأ كب ْدوُعَأ ينإ» !هللأ اَي : ْيَأ مهلا ءِناطْيَّسلأ ّنِم ُرَّصَحَتَأ : ْىَأ

 (ثئابخلاَو» . ثيبخ ُعْمَج ءءاَلآَو ءاَحلآ ْمَضِب شيخا نبا كلب مصنع

 َماَوَر . ابتالل َكِلْذَو م ُهئاَنَِو ٍنيِطاَيّشلآ و : ُداَرُمْلَأَو َةثيِبَح عج

3 
 ُنَناَسَسلأَو وم ١/)”3 َدُواَد وُبَأَو ؛الالو : مقر ٌىلْسُم و 45 : مقر « ٌيِراَخْبْلا] ناك شل

 : مُكَر 79/4 ُدَمْحَأَو 5 :مُقَر 8/١ 2٠ هّجاَم ٌنْبَأَو ؛٠44* : مُقَر 239/6 «ئَربُكْلا» يف

 ْنْبأَو 1214 :مفَر 0180 /1+ لكي وُبَأَو 4774 :مَقَر 04 :ةّحْفَص ُيِسلايْطلَآَو
 : مُقَر 0300/0 ُنِناَربَطلَأَو 41407 :مْفَر 27007 /4 َناَبِح ُنْبَأَو 429 :مُقَر 370/١ َةَمْيَرُخ
 :مَقَر 41/١ ُنِقَهْيَبلاَو ؛ حيحّصلأ ٍطْرَش ىَلَع :َلاَقَو 179 :مُقَر 198/١. ُمِكاَحْلآَو ه0

46 ]. 

 ءار 0 رع 3 هه م ع و ب ا 8 - م .86 0 2 كيم 007

 يفو ؛ ْمَهاَوَأَم ةنآل «ةجاحلا ءاضقل دعملا ءانبلا يي مهنم ةذاعتسالاَو

9 
9 

 هوس 9 سا < 2 و هر َّ م و 5 ًّ مع 02000 وك 0

 : هفاّرِصنا بقع اًبدن لوقَيَو ؛ جراخلا جورخب مهل ىَّواَم ريِصَيس هنآل «هرّيغ
 مأَوَر , عابتالل «ينافاعَو ئذألا ينع بهذا يذلا هلل دَمَحلا !كناَرفغ» 20 ل .ةاموكر م0 كرار 07 5 ريماس 7 2

 ةَّبيش يبأ نباَو (قاَرَّرلآ لْبَع ِفِنَضُم» يِفَو 4 1/ : مكر ائربكلا» يف] نيا بنل

 ُيِلْيَمْعْلاَو ؛ 4579 :مْفَر 21١7/4 ؟ِناَميِإلآ ٍبَعُش» يف ُنَِقَمْيَبْلا ُهَجَرْعَأَو ؛0017و ه :ِمْفَرل



 ١ ا/ 0 م ا 6 سامو

 : م : 5 ,
 هيلع اًحون نأ [1804 :مَقَر ,389 /4 ٌَِمِلْيَدلَأَو ؛لبِش نب ْث ُتِراَحْلا 51١ ةَمَجْرَت 5/0١

 َُتعَفْنم ّيِف ىَقْبَأَو ُهَنَّذَل يَِقاَذَأ يِذلَأ ُدْمَحْلا» :ُلوَقَي َناَك ٌمالَّسلَأ

 وي 2 م سعر

 . (ماذا ىنع َتهْذأَو

 وو 8 و و 0007 ىلا

 ٌءوضؤلا هب يهتني ام نايب يف لصف

 هاس هج 2 يف ةه 2 ع يب ءهر وم 7

 5: :ي :ْيأ «(ءوضْوْلا ضقنَي يِذَّلَاَو)
 الإ «كاّهنملا» لؤق موُهَم هنأ ) ل الو

 .ُهَلَمََتَف ؟ اَهَقاَوَتَق ءاَنُه يِناَّثلأ قوُطَنَم وه ُهَدَعْفَم نك مم مون

 ّضقن الف ءاَهْر ريغ اَْيلَع ماي اَلَف ءىتغملآ هَ نت اهب قل و

 لكأب الو ةَميِهبل ملأ جرف مب الو «ِنَسَحلأ در لأ نسب الو نسب وُ

 ري اهتم ريخألا وول َحْحَص ْنإَو زال يف ٍبَهذَملآ ئَلَع ِروُرَجل مخل
 هْيَلِإ ٌحَوْرَتْسُي سب اَم ْتَرْفَأ : َلاَقَف ءبَّهْذَمْلأ ةَهج ْنِمَو : ٍتاَجأ م ليدل ههج

َّ 

 ّضقنلا ُفّعَضُي امه قَباَحّصلآ ٍريِهاَمَجَو َنيِدِشاَرلأ ِءَمَلحلآ لو ة كلذ ىف

 انآ

 . حْرّشلآ يف ِدَمَْعُمْلاَك « َءاَيْشَأ ةَسْمح ١ : ُخ لأ ضْعَب يف )0(



 ١اء
3 1 

 د 535 1 3 ب 3 9 ا 00

3 - 

 ءةَماَجِحْلآَو ِدْصَمْلاَك جْرَْل رْبَع نم ةجِراَحْلآ هس ٍةَساَجّنلأب آلَو ؛ٌفيِعَضَف ُنصَقْنَت
 و

 يمل ِباَحْضَأ ْنِم ِنْيَلجَر نأ : : حيِحَص ٍداتسإب 198 : مْثَرا َدْواَد وُبأ ْئَوَر اّمِل

 ار ( يَلَصُي اًمُهُدَحَأ َماَقَ .عاقّرلأ تاّذ ةَوْرَغ ىف َنيِمِلْسُمْلا اَسَرَح هي
 مع عرور

 هب هك نيل مِلَعَو يِرْجَي ُهْمَدَو ىَّلَصو ُهَعَرنم مهَسب امك نم ّلُجَر

 امأَو

 املأ 7

 َّنأل ءْثَدَحْلأ مئاَد َ ِءاَفِشِب الو ؛ُهْنِم هَ َُباَصَ ام ةِِّلَف مّدلآ م ةئاَلَص
 2 2 72 هه هه # هت آ

 عرب الَو ؟َلَرَي ْمَل أ مم هَل ايس لآ ُدَع حِصَي في ع ُهنَدَح 2

 -_ - . عضالا لع طق نلجأ لْسَع بويع ُهَعْرَب نأ

 لوبي ِنيَرَكَذ ِدَحَأ وأ ءدَلَوْلا جَرْخَم ْنَم ْوَلَو ءحِضاَوْلآ يحل يضم
 مال كاس سك تير كرم مجرم ويا راسا رك هلم رك 5
 ضاح ْؤأ اًَمِهِدَحَأب لاي نإف ءرخآلاب ضيِحَيَو اًمِهِدَحأب لوبي ِنْيَج دحأ |

 . هب م لآ صّتخأ ٍبقف طقف هب

 4 هاف مروع 08 /

 حراخلا أ ناكأ عاد َوَس ٌَحْلَ ْيضَوتمْلآ رب نم وأ ءَضْقَن الَف اًمِهِدَحَأ ْنِم م جّرَخ

 لَصفنَأ مّدَك اًرِداَن ؤأ ءِلْوَبَك اَد اَنْعُم اًيْطَر مَ أ اًفاَج - اًسجت ْمَأ اًرِهاَط اسير ْمآ اَنْيَع

 0 ءازيك ألي ؛ ال 3



 .ا6 رامون د. اعاد. ىو واو و ولو دعاه عاسه عا. ىو أولو و اسامه هاو د. دقاق. واع هد واع دعاس هاه هه هه ههه

5 

 ْتيِدَحَو ةَرَواَجُْمْلل ٍجراَحْلآ ؛ ِهِيْسَأ يمس ةجاحلا هيف اَضقَت ضزألا

 يف َلاَق دبع أ [801“ :مقَر ٌوِلْسُمَو ؛؟555 مق ١ ٌيِرَمْلا ِنْيَحيِحَّصلَأ

 ٌمِلْسُمَو ؛176 :مقَر ءالال/١ يِراَخْمْلا اًمِهيِفَو أَّضَوَتَو ُهَر 8 ٌلسْعَي» : ّيْذَمْل

18 

 هَجاَم ُّنْبَأَو ؛١11١ :مَقَر 48/1١ ٌيِناَسَنلْأَو ؛ 17 :مَقَر «45 ١/ َدُواَد وُبَأَو 85١ :مَقَر ,لالث/١

 0 و ءاا//١ ةَمْيَرُخ ُنِبَأَو ؛15491 :مقَر :40/4 ٌدَمْحَأَو ؛018 :مقَر 20١

 لكك ّيبنلا ئلإ 'كتشا : مقر 2301/١ ةَناَوَع وُبَأَو ؛ 417 : مُفَر 301/١ ُيِيئَمْحْلاَو
22 20 52 

 اساس هاش هلا لس 2
 َعَمْسَي َتَح ُفِرَصَنَي ال١ : َلاَق «ةالّصلأ يف َءْيَّشلأ ُدِجَ ُهَنأ هيل َلّيَحُي يذل -.

 .(اًحير َدَِجَي وأ اًنْوَص

 ضِقاَنل ٌرْضَح ٌداَرُملآ َسْيِلَو هّقَش ال الَو هْعْمَس ال هجوُرْخ ملل ُداَرْمْلآَو
2 

 . ٍحبّرلأ جوُرَخ يف كسل ٍءوْضْوْل بوُجو ين لب «حيّرلاَو ِتْرَّصلأ يف
 :ةَعيِبُطلأ ُهفدَت ْمَل نو كد امم جراح لك ٍرابحألآَو آلآ يف اَمب َساَْيَ

 .هيف َلَخَد نأ َدْعَب جرا َنِم َجَرَخ ٍدوُعَك
 خام ع

 او ديان 3

 َجراَخَم ث ؟ ِةَأْدَمْلِل ذِإ «بلاَغلا ْنَلَع ّي ع ْرَج نْيليِبَّسلَِب هيلا , هذ

 يف ُهَركَ اَمك اجر ِةَْمِْل َقُِخ وَ اَذَكَو ءٌرم اَمَ اَمُهّْنِم لك ْنِم ٍجراَخْلأب 7 زوق اوك لجل قل أ نال هابل ب ةجاوو اهلك ف نان
 .( وُمْجَمْلا»



 اجش يبأ ٍِظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنفإلأ ل

 هدم ع ادع ا. ا. ا. ياو د. اه هواي اسر د. ده هاه ده اعلو هاى. هو اعواد يو ده و و دج ىو ده اه ساه واه ساو هاه افاق ا.ه واعاه

 ناك الو ةنم ٍجِراَخْلا هت صخشلا ينم جوُرْخ َكِلَذ نم ىتتتنُي دو

 يكل ؛ ؛ َكِلَدب ةءوُضو ضفتي الف ُهَدَعْفَم دعم اَنُكَمُم ماليخأ وأ رن ِدَرَجْمِب ىتنأ
 هر

 َوُهَو اًمُكَنَوْدَأ ٌبجوي 58 ِدِصوُصْخب لس هل َوُهَو ِنْيَرمَألا مُظْعَأ َبَج 7 أ

 انز هنؤكلا ِنْيَدَحْل مظْعأ َبَجْوَأ اَمَل رَصْخْمْلا اَنِزَك :هيوُمحب ةوُضوْل
4 

 ثساَعْتلأَو ْضِيَحْل ُهبَجْوَأ اَمَنِإَو ءاَن هوك اَمُهَتَوْدَأ ٌبِجوُي ا ِنَصْخْمْل
0 

 ا

30 #2 

 اخو اواي لم هر اخص ةكص ِناَحَنْمَي اَمُهَّنَأل ؛َلْسْعْلآ اًمِهِباَجِِإ َعَم

 اجيف اج َيِنَمْلا سلس ةَروُص يف ٌءوْصْوْآ ُهَعَم ُحِصَب يملا جوُرخ
 0 مَعَ لِما هَل ةججوُرخ ضف دع اذ ثم أ هِرْيَغ

 ٌجوُرْخ اّمَأَو ءاَهِرْيَغ َيِنَمَو اهم ْنِم ٌدِقَعْنُم َدَلولأ َّنَأل ءاَمْدوُضُو َضَقْتْنَأ

 نأ ّلَمَمْحُي ُهَنأل ؛ لْمُملآَو ِءوُصْولأ نيب ف هنأ فت يت لولا يصخن

 لب نم ئِلضَألا ُهُجرَم َدَسْنآ وَلَو ءطقَف هيَم نم وأ طفت ايم تم م و
 2 سمس يمر 3 رس هو 2 2 2 0

 تخت ُهلَدَب حَرخَم حتفنأَو ءْمحتلَي مل نإ .ةئف ني حولت مل ذإ رث

 َّيِهَو ءماَعطلأ ٌوَقَتْسُم 5 :مضْألا ىلع نيل رك ميملأ حْنَمِب َيِهَو ؛ ِهْيَدَعَم
 ل 2

: 
2 
2 32 

 دوُدَك ُرِاَنلآ وأ لَك ُهْجوُرُخ ُداَمُْمْلا ةنب جَرَحَم ةّرشلآ انه اهب ُاَرْمْلآَو
 َرِداَتلَأَو داَتْعُمْلأ ُهْنِم ٌجِراَحْلا ُضضَقْنَي اَمُكَف « يِلضألا َماَقَم ِِماَيِقِل َضَق ءٍمَدَو

 وأ ءٌدَسْنُم ُِلْصَألَآَو اَهَقْرَف نأ ءةّرسلا يف َحَتَمْنَأ ِنِإَو ءاضْيَأ اَذلَه َكِلْذَكَف

 ام َّنَلَق ئّلوُألا يف اَمَأ ؛ُْنِم جِراَحْلا ُضْقْنَي اَلَف ٌحيَمْنُم ٌنِلْصَألاَو اَهَبحَت
 يقل هلت اَمَّنَأل ةَعيبَطلآ َُْلاَحَأ امم ُنوُكَي ال اَهَقْوَف وَ ِةدهَْلا نم ُحُرْخَ



 ١55١ ٌىنيِبّرْسلأ بيطخلاأ َدّمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 , 0نكَمَتُمْلا ةَكْيَم ِرْيَغ ىَلَع ُمْوَنلَآ يِناَنلأَو

 احلا لْمَج ىلإ ةروُرَض اف ةيئاَثلا يف امو ُهَبْشَأ ِءْيَمْلاب َوُهَ ة َلَمْسَأ ىلإ
 ةَبَْلأب وه نإ يِلضألاك عن َْنُمْلأ اَنْمَقَأ ُتْيَح ْتِيَحَو «يِلضألآ حاتِفنأ عم اجَرْخُ
 (هّسَمب ُءوُضْوْلأ ُنصِقنَ . هدي لَو ُرَجَحْلا هيف ُىَزْجُي ا نم ٍجِراَحْلأِب ضقّتلل

 لا مخي لو ءديف جالبإلاب طولا ماكحَأ نم ٠ ُهديَغ اَلَو ُلْمُعْلا تحي اَو

 ١ ِةَرْوَعْلا قْوَف َناَك ْتْيَح ِهّْبلِإ

 عم صم يللا امأ وضل ٍداَدِسْنالآ يف اًذَه : ُيِدْرَواَمْلآ َلاَق
 ال ىَتنَحْلا َّنِم ٍدْئاَز ُْك ٍذيَديِح ُدَسْدُمْلأَو ءاقلطُم مما نب ُجِرَصْل

 هيف جاليإلاو هجاليإ إب َلْسْع آَلَو هَّسَمِب ءوُضُو

 3 هم ام 0
0 

 امب عش ٍداَدِسنالأب ْمُهَريبعَت 7 «هيبنتلأ ىَلَع 4 هتك ا يف ٌيِوَوْنلَ لاَ

 مَقْلَك ةّيلْصَألا ٍذِفاَنَمْلا ّنِم ِءْيَش َجَرَح ول اَم (حتمتُمْلا» :ب َجَرَخَو
 2 و

 ه .ند

 باَصْعَأ ٌءاَخَرتْسأ :َوُه و 2(ُمْوَنل) : ءوضْوْلَ ٍضِقاَوَ ص (يِناَثلَأَو)

 عم ًّ 000

 اذإ ٍصضقني اَمنِإَ ةَدْعَمْلأ نم ة ةَدِعاَّصلأ ربل ِتاَيوطُد بّبَسب غاَمدلا

 َكِلَذَو ههْييَلآ :ْيَأ 22"”ةُدَعْفَم ض :رألآ ّنِم (نٌكَمتُمْلا هيه رْيَغ كلَع) َناَك

 هدرا

 . « هِدَعَقمب لصألا نو ” : ةاَيِ نمل عَسُن صخب يِفَ 620

 ةلوُعْفَم بضَتلاب ُهُدَعْفَمَف (ِنٌكَمْمْل» : علا ٍضْعَب يِفَو ءِنْكَمَتمْلا ُلِعاَف «مفَرلأِب (هدَعْفَمه (0)

 ل اََك لوألا هعَم ُحِصَي لَ «َيِناَثلَأ ُنّيَُي هَل : حراّشلآ ُلْوَقَو ٠ ْئضَوَُمْل ُريِمَض ُلِعاَقْلَو

 . ئيِمِريجْبْلا . لَمَأَتَف ؛ ةينتلآ َدْنِع ِءاَلأ فو ْذْحَم َعِمّس ْنِكَل هال هيأ تم ِِيْلَآَو ءَمْخَ



 مان و او ام ام نا. د .اف هاف د. د. اوه ٠ هاه واه ا. ها. اه ده و و هله هاهو هاه هاو و واه هاه هاه هاه اودع ها هل اقلاو

 56/13 َدْواَد وُبأ ُهاَوَر .«أضّوتَيلف مان ْنَمَف ءهّسلأ ٌءاكو ٍناَنْيَعلأ» :ِهككي هلؤقل
 عوم

 ٌيِنْطْفَراَدلَأَو 4841 : مُقَر 011/1 ُدَمْحََو ؛5الا/ : مْفَر 030/1١ هّجاَم بأ ُهُرْيَغَو ٠٠١[ ا : مَقَر

 ٍةَحوَتَم ةَدَدَشَم َةَلَمْهُم ٍنيسب ةَّسلأ .[هم :مُقَر 218/١ ٌيِقَمْئَبْلاَو 0
4 

 هب طري : يِذَلأ طْبَحْلا :دَمْ دَمْلآَو ِواَوْلآ رْسَكب ءءاَكوْلأَو ِ؛رُدلآ َةَقَلَح : ِءاَمَو 1

 ُحُرْخَي ُدَق مِنَ . جوي اَمِل ةظفاحْا يهبل نإ :هيف تشمل .ةيمل

 .هب دعْشَي و ٌءْيَش ُهنِم

َ 

 ؟ضقتلأب َليِقَو ُهْنَع َلَدَع فيكَ ِءْيَش جوُرخ ُْمَدَع لضألا : ليق ْنِإَف

 ع 2 095

 نقيل َماَعَم ميِقأ هب ٍروُعُش ِرْيَغ نم هجوُرْخل ةَِظَم لج اَمَل هّنآب
- 

 َوُهَو َماَن اذ امأ هم ذا لذش يفي قم نط يقلا اذا أ

 اَديَبْسُم َناَكْوَلَو موو ُضِي لَ اري ذأ أ نقم ني ٌنكَمُم

 ٍلاَمِتْخَأب َهَر َرْبِع الو «ربُذ ْنِم ِذِئيِح ِءْيَش َجوُرُخ َنِمأل َطقَسَل َلاَز ول اَم ىّلإ

 تاَحْضَأ َناَك ُهْنَع هلآ َيِضَر سن ٍلْوَقِلَو دات هلل ؛ هلبق ا ع
 : 52 رو 5

 .[ الك مُكَرا ملَسُم ُهاَوَر ٠ َنوُعّضَوَتَي الو َنوُلَصُي من َنوُم ماني هلك هللأ ل 3

 مهسوؤر قفخت تح نوماني ٠٠١[: :مقَر] َدَواَد ىبآل ٍةَياَور يفَو يورو 2و هد. 3 0 2 هر مورس - هسا . هه

ُْ 

١١ 
3١ 0 

 .ضألا

 مَنْوَل اَم َكِلَذ يف َلَحَدَ نْيِئيِدَحْل نيب اَعْمَج اًعمَح . نكتشلا ون ىلع لع

 (َةْضْوَّرلَأ» يِف هب َحَّرَص اَم َوُهَو :هرْيَغَو بفيحتلا ّنْيَب َق ف آل ُهَّنأَو « اييتحُم

 .اًهرْيَغَو
 كه



 ١ ءنرتقلا سطتلا ٌزَيْخَأ :" دكحم

 حْرّشلا» يف ُهَلَقن اَمَك ضن ٍوفاَجَت ٌِرَقَمَو ِهِدَعفَم َّنْيَب َناَك ْنِإ ءْمَعَ

 .ُهرَقَأَو ٌيِنايوُزلأ ِنَع َء (ٍريِغَّصْل

 .هدَمب هدم اًمِصْلُم اق ىلع مَن نمل نيك اَلَ

 . اًعِجطْضُم همؤَتب ةءوْصُو ضقت ال هنأ لو هصِئاَصَخ ْنِمَو

 .فالخْلا َّنِم اًجوُرُخ اَنُكَمُم متل َّنِم م ٌءوْضْوْل ُنَسُيَو

4 

 وأ ٍنوُنُجِب ير درع (لفعَلآ ُلاَوَر) :ٍءوْضْدْل ٍضقاَوَت نم تل )2

 ؛ ِاَوَد لوا وأ ءاَمْغِإَك «(يضَرَم) ٍضراَعب (وَأ) ءهب ْمََأَي ْمَل َنِإَو ؛(ركشب)
 .ال مَآ نكَمَتم َنوُكي نأ َنْيَبَقرَق لَو ؟؛ مْ َنِم ُعَلْبأ كلذ نذل نأ

 ُمْوَنلأَو ُفدْمْعَي ٌءاّمْغِإلاَو «َلَقَعْل ليزي ن ونجل : ُيِلاَرَعْل َلاَق :ٌةَدَياَف

 ِِ ُدوُعُشل هب لوري َِ ىِنْلَأ ٍرْكّسل َكتاَوَأ َّنَأ همالَك نم ملمع ةيبلت

 2ع 21

 َةأِرَمْلا) هَتَرَشَب َرشبب (ِلْجَّرلأ ُنْمَل) :ءوضْوْل ٍضِقاَوَن ْنِم عبار 5

 ةسكرأ» ١ + نلاَعَت هلوقل «(ٍلْئاَح ٍرْيَغ ْنِم) ٠ . اًهَنَرْسَي : ْيَأ ((ةّيبنْج ه1



 واو واف د. ا .ام اواو اه دف د ع اها ف هاف ع ده اف ده ده هد »ا فاه عاهد. واه عاف ده واه هاف اه عداه فاو ده اه هاف ده هاو اقلاو

 َىر اَمَك ْمُسَمَل : : ْىَأ «[ [> : ُةيآلآ /ةَدَئاَمْلا ٌةَروُس ه «4» :ُهيآلآ /ءاَسْنلآ ٌةَروُس 4] 4[سّيلا

 متل رثألا اميل بْنرَو ِِاَْلا نم ءيجَمْلا ىَلَع سنّللا َفطعَف ب
 ذإ ءرهاظلا ت فال هنأ ؛متغماج ال ْتَدَح هنأ لعله امل ٍدْف د

 كّلحل» : هلك َلاقَو [0 : دلل ا روش 1 4 مي 1 : نَلاَعَت َلاَق

 . َنْيَب َكِلَذ يف َقْرَق لَو 1١ :مُهَ يرد (َتْسَمَْل
 د مل هك رم 0 ع 0 38 2000 يروم ةسو ل ىلع

 ا ةَأَرَملا وأ ءانينع ْوأ اًيصخ ْوَأ اَح وُسْمَم ّلُجَدلَأ َنوُكَي وأ أ ءٍقاَيْسِن ؤأ

 1 2 سوق ل مهارر ملا . 0. ل 9 سام
 نكل ءاتيَم اًمهدحا ا ةقيقَر وأ ةّرح ْؤأ «هرّيغ ْؤأ سجَمتب ةَرِفاك ١ «ءءاهؤش

 .ِدَيلأب نسجل : ُسْمّللَأَو ؛ تْيَمْلأ ءوُضُو ٌضضَقي آل

 َوُص يّقاَب َكِلَذ ين ُهَلْثمَو هش ِناَرَوَت ُةَّنِظَم ُهَّنَأ هيف يَْملَو
6 

 هن ؛ يتأيَس اَمك جملا ْنَمب ضد فالخب هب َقِحْلَأَ «ِكاَقتَلالَأ

 لس

0 

 دع
3 ١0١ 

َ 

 ديو ُنسْمَّللَأَو . تكلا نطبي وشل دي © اَمَّنِإ ! سمن ََّّ ؛ فكل ٍنطَبب

 انوا مك ل تتم يفو دلل اع رشلاو هربت

 َراَص ُهَّنأل ؛ ُضَقْنَي ُهَسْمَل إف قرت نورا ىلع م مولا معو ل

 .ٍراَبَغ ْنِم َناَك اَذِإ ام فالخب ْنَدَبْلأ نم ٍءْرُجْلَأَك

 ِناَلُجَلآ ِةَْرَمْلآَو لُجَرلآبَو ءيِتَأَيَس اَمَك ٌرْفّظلَاَو ْرّكَّسلاَو ُنّسَلأَو

 ْش أرَملأ وأ ِلُجّولأ َّعَم ىتنخْلاَو ءِناَيَتنْحْلَاَو ِناَتَأْرَمْلَأَو أ( وأ 8 أ
4 

9 
0 000 

 9-0 وهسب وَلَو ةَأَرَمل
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 ومع 5 0

«3065 
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 مه و دو ها راهو ده هاف هاف و سها هده هاف هاو اوافق ساق ياو هاه هاه واق هاو و هدو فاه هاف اه واو جاف دو اهداف هاهو

 َعلَب اذِإُر ركَذلا لجلب املأ .ىنحلا ةَروُص يف لفات ٍلاَمتْحالَو سم

 .ُةَعلاَْلا ال َكِلْذَك ْتَعَلَب اَذِإ | ىتنألا ةأرمْلآبَو ُعِلاَبْلأ آل يِهَتْسَي اَذَح

 دز د6 د

 ضقتني لَه ؛ ينج ٌةَأَرْمأ لَجّرلأ أ «اًينج ٌدجَر ُةَأْدَمْل ٍِ مل ول :ةيبنت

 َكِلَذ يِفَو «ْمِهِتَحَكاَنُم ِةَكِص ىَلَع كلذ َيِنَبنَي نأ يِغَبْنَي ؟ال ؤأ َيِمَدآلأ ٌءوضُو

 اَهَّنأل ؛ وه َوهَشِبْوَلَو ٍةَرَماَصُم وأ عاضَرْؤأ ا مّرخَم نضل ُُقن

 ضِقَيْمَلةيوَرخَمْلآ يف كَل خو ف شاب رهط ةدع ب
 َكِلْذَك مكحْلأ 3 ْمِهِمالَك ٌرِهاَظَو ُةَراَهَّطلأ لضألا َّنَأل ٍ؛َكِلَذَك ُءءوُضُو

 رهط َّنَذل ؛َكِلْذَك َوُهَو ِتاَروُصْخَم ٍرْيَغ ٍتاّيْجَأ هَ رخُم ثطلَبخَأ د

0000 
5 6١ 

 م ثوم هكاعو كو د 1 كو“
 ايل لآ نأ ءاهسملب ةةوَضُو ضقت َنْهن ودا جرت نإ «مع

 0 م ا لاسم عمم 4
 جّوزت ول امك ضقنلا ْمَدَع يبني : : َنيِرْحأَتُمْلا ٌضَْب < َلاَق ْنِإَو ع ٌضَكَبَتَي

 سكر هو وم د ذأ هَ
 ء«بّسنلا ٍةلوُهجَم ا م ري ول ام كلذ ٌلْثُمَو ءىهبشت ال ة ٍةَريغَصِب

 و و م6 5-2

 خفي الَو ُهَل اًنخَأ ُريِصَتَو َتْيثي < بملأ َّنِإَ ُةَفَدَصُي َلَو هوُبَأ اَهَفَحْلَبْسأَو

 مقاله وو ضقت ءةحاكن

 ا 1 مدنإلا نيش هنأ عاب نما 00



 بش يبأ ٍاَملَأ لَح يف ٌماتإلآ ١
 0 م 0 هَ 21( المس 0 و 2

 0 فكلا نطتيب ٌئىمدالا -رف ّنسمَو

 مره ٍوخَمل َكِلذ دب تا نو اها ذا فالخب ةَوُهشلَأ َةَئظَم ِءافتنال

 ذاذتلالا مطمن ؛مظَعَو َرفظَو نيو َرْغَش الو هيل ةَراَشِإلأ ِتَمَّدَعَت امك

 ؛جْرقلآ ُديَغ ْناَبْجْلأ ٌرضْحْلا ٌضضقنَي اَلَو . سْمّللآ َنوُد رطل َوُه اَمَنِإ ِذَه يف
 م < 2 3 ربهم ا هير 7

 ُبَرْهألاَو .ِناَهْجَو ؟آل وأ اَمُهْنِم لك ضن

 ئَهتنأ .هرّيغ نوذ ضقن مظغأ ِنْيأْرِجلأ دَحأ ناك ْولَو : ٌيرشانلا لاق هم ه2 ع ع يس يف  مكك ع س5 سوس قر

 ه3 هل 1 را نك هو 00 و ها يس 2 2 2 كمر

 ملف الإو «ضقن ِأَرمأ مس هيلَع قلطُي ثيَحِب ناك نإ ةنأ ُرَهطَي يزل

 ِسوُؤُر) يف يووم م َمََوَو ءهَنْيَمْلاَو تْيَمْلا سملبه وضْرْلأ هي هنأ مَدََتَو

 .وْهّسلأ َنِم َدْعَو ؛ِتْيَمْلآَوَةَْيَمْلا سلب ضل َمَدَع َحَجَر هنأ (لِئاَسَمْلآ

 دع داع د

 ْنِم (يِمَدآلأ جزف) ص يش ث (نَص) : ٍضِقاَوْنلأ ٌرِخآ َوُهَو ؛ ُسِاَحْل (َ)
 ْنِم (ٌّفكْلا نطبب) . الِصَمْنُم . دلِصَمْتُم وأ الِصتم . لأ ذأ دكان ريغ وأ هَ
 «للْلا» يف اَمَك م و . (أَضَوَتيلَف ُهَجْرَف نم ْنَم» :ربَخل رب ٍربَحِل ؛ لْئاَح ٍرْيَغ

 [ 57 م 11 444١ :مَقَر 2177/١ هّجاَم ُنْبَأو ؛5 مك 245/١ يِضاَقْلِل

 ُيِناَرَبَطلَاَو ؟ ١47/1١ اًدْلأَو 41118 :مقَر 40/] َناَيِح نبأ ِرّبَحِلَو ةَحكَصَو

 : مقر 7007/7 ةتخأو ؛77 مقر ١/ 0٠9 ثِقَمْيَبْلاَو 4186١ : مقر لاال/؟ اطَسْؤألا» يف

 ِفْشُك١ يف اَمك ُراّرَبْلاَو .1؟ ١/ ِْعِفاَشَلَأَو ؛١٠1 :مُقَر 285 ١/ ؛ريِغَّصلأ» يِف ُنِناَرَيَطلاَو م16

 هله لسجل تمسمان كرك و كك
 . نتَملأ خّسن ٍضْعَب ْنِم طِقاَس « َيِمَدآلآ ١» ظْفلَو )١(



 خا ص م ةمء مر .ع ها ئشس

 ١ 1/ ٌيِنيِبْرْسلا بيطخلا دَمْحَأ نب ٍدَّمَحَم

 . "'ادْيِدَجْلأ ىَلَع ِهِرْبُد ةَقْلَح ُنَمَو
 رس سس رس

 دورت
 امد سيل هجْرَف ىلإ هديب ٍ مكدحأ ئَضْفَأ اذِإ» :[؟985 :مُقَر 0349/١ هراَمَْألآ

 َتَنَثَف + فكل نطتب َْمْلآ :ةَعَل ٌءاَضْفِإلأَو .(أَضَوتيلَف ثتاّبح لَو لتس

 كهل حن ذأ هن ؛ ىَلؤأ ِهِرْيَغ جْرَف يف ُنوُكَي  ّصتلأب هسفن حَْف يف ضف

 لاَ وهو أَو اََكَد نص م١ :ةياَور يف اً تن لب هوتخ ةَمزُح

 نإ هُرْيَخَو َناَبِح نبأ َلاَقَق جَْفْا ٌنمِب ضقت ٍمَدَع ُرْيَح اَمَأَو رْيَِلَو هن
95 

 نإ ةَدئاَّرَأ عيضألاَو ٠ « عباَصألآ ِنوُلُب عَ عال َفَكْلا نب كَمْ
 ْتَيْعُسَو ؛لَق ّدلِإَو ٠ اهب َنَملآِب ءوُضْوْلأ ن ١ َضَقمْنأ عباَصألأ نس ب ىَلَع ْتناَك

 ىَلَع ٍنْيَرْمَّسل ىَقتلُم ِةَأرَمْل جرفبو ؛ ِنَدَبْل ٍنَع ئذألا ُتنكَت اَهّنأل ءاَّنَك

 ُْدلَو ٍلْيَْا َنْيياَمِب لَو يَا الو نيالا ٌنمِب مب ضقت الق ؟؛ ِذَقْنَمْل

 علب اَلَو

 هّنَأل «(ِديِدَجْلا ْىَلَع) .َيِمَدآلأ :ْيأ ؛(ورْبُد َةَقْلَح ُنسم) ٌضْقْنَي (3)
 رق اه راو هم رب قنا اخي للا ع تاتو

 . اَهُحْنَف َيِكُْحَو ٌةَنِكاَس ِةَقْلَح مال و ؛ُةَءاَرَواَم آل ْذَمْنَمْلَ

 ب ال ذإ ءواتجلا يف عب ام ا ولك نت ابا ركذلا لصغ ضْعَب ُضَقْنَيَو
08 

 .ييزواما هلق را مشا لَ
 ه#

 ضمن اًمهعطق ءْطَق َدْعَب اَمُهُمْسَأ ىِقب ْنإ ُهَنأ ُهَجَسْمْلاَف ءُرْ ُدلأَو ٍةَأْرَمْل لبق اَمَأَو

0 

١. 
 ادب

 . « ديِدّجلأ ىَلَع هرب ةقلَح ّنَمَو » : َءاَْشَأ ةَسْمَح ِءوُضْوْلا ُضِقاَوَناهبِف يل خمّتلأ ْنِ



 وه ده د. راد. ان ا. ده او هاه فاه هاه هو د« ده اه وه د. دقو هاو و دة اق هو ياسو هه واف ده ها. ا.ه و و عاق و هاهو ياه م اقلاه

 مسا ًطونَم َمُكَحْلأ َنأل ؛الق الِإَو ءاَمُهُّسَم

 ا 3 ها ََ 004 مو ا ع سم 0 2 و 0
 ريغ مأ ٍنيلماع اناكأ ٌءاَوَس ءاَمهنِم لكب سسَملا ضقن ٍناَركذ هل ْنَمَو

 2 قهر هس م محب < م ص ىو ال ه# رمر مر <

 اذإ : ٌَيِناَروفلأ نع القن يِونْسِإلَأ لاق امك ؛ و لاَ م َدِئاَ ال ٍنْيلِماَع

 . ضفة ماس داو عيضه قالَ .لواعل ياس نكي

 َةَدَياَز ال َنْيَتلِماَع يع مأ تاع انك اع َنَصْلأب اضن نك هَل نم
3-17 

 سلس نس <

 لع اَنناَك اذا ام يفالخبب ِنْيَمَصْعِم ا ء ِناَّمَكْل َناَك اذإ رق ةَلِماَع م
 لام فراج | ضقت عم

 ُضَقْنَي اَهَنِإَ هدير عضل : ةءلْضألا تمس َلَع ُتَناَكَو دح : و مّصخم

 .اهب نت

 دكدلأَو ّبَجْلأ ُلَحَمَو ٠ ريِغَّصْلأَو ٍِتْيَمْلأ م ُجْرَف ٌلهقنَي

 ٌفْرَحَو َهفَْحَو اَهَنْيَب اَمَو عباَصألا ْنسوُؤُر فكل نبا : :ب ب جّرخَو

 ام ُيْنَي ام ُطِباَصَو فكل تنَس ْنَع اَهجوُرُِل َكِلَذب ضَْت الف فَلا

 جرت : :بو ؟ِريِسَي ٍلماَحَت ّعَم ئرخألا ىَلَع ِنْيَدَيْل ٍدَحَأ ْعضَو َدْدَع ُديتْسَي

 هرتس بوُجُؤ ِمَدَع ىَلَع اًساَيِق ِهَّسَمِب ضقت اَلَف ٍرْيط وأ ٍةَميِهَب جر ' يبدد

 لإ رَْلآ مير ِمَدَعَو

 َمَمْجَأ ْدَقَو ؛َناَك ام ىَلَع َناَك ام ُءاَقْبإَو شل ُحْرَطَو لْضَألا ثاحم . ةيِعْرَّشلا ماكل َنِم ٌريذَك اَهْيَلَع يبني يِْ رقما ِدِعاَومْلآ َنِم :ةَمَِ



 ١84 ٌينيِبْرْشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم

 8 و لق 5

 لشغلا بجوم يف لصف

 ُهَل ُروُجَي ُدَنَأ 0 يل
 . اًهّوطَو ُهَل ل أ ' 1 ؛اًمّوُطَو

 هيب ذأ اهم قيل لوجو فأل امني لع علا

 ِرْهَّطلأ َديِدْجَت َداَْع ءاَمَس تيطتم َنآلآ َوُهَف حم امهم ناك أ 1 ءامِهِلْبَ

 2 ا 3 ووصل و 0. 01 مارعو م ل - 0

 َوُهَف اًرّهطتم ؤأ ع لضألاو .ةياذ يف كش ٌرْهّطلأ نقي ؛الل مأ
 00 همة 1 059 ةةوليصت مس همس | ا 0 هد م ص

 هَعْفاَر يف ّكَشَو ثدحلا نقيَت هنأ ؛ديِدِجَتلا داتغأ نإ 50 نآلا
 2 معقر هر وقور < 0 سس وع هَ 2

 نآل فطلب ُدُحأَي , هب ْلَخَأَي الف ه دَبْعَي مل اَذِإ ام ففالخب ةمدع لصالاَو
 2 2 ر# 2 و و 0

 مقام ري لذ ؛ةداتغأ نم يفالجب هيد ْنَع رف ُْشَأ

 َليبَس لَو «حّجَرُم الب ِنْيلاَمِتْ الآ ٍضُْاَعَل وضل ُهمَرَل َديِدْجتلأ َداَتْع ِنإَ

١٠ 
 ا إ ١64 3 6  0١اب,“  3حش 5 0 3 0 3 0 5 5 5

 5 7 ره 0ث كَ 2 0 هانا 6# تب هل 2 2 دو

 اَمِهُيَأ ىف ٌكْشَو هَبتناَو ل مث ءانكمم اًدِعاق مان ْنَم كش اذإ اَم ٍةدِعاقلا
 000 سل سو هايس 2 هم و سى ذأ مس هاش ب اى عر و5
 وأ ٌرعشلا َسَمل له ْوأ ءسفن ثيِدَح ؤأ اَيْوُر هر ام له كش ْوأ . قبسأ

 ١

 كلذ نم ٍءْيشب ضقن الف ةَرْشَمْل

 ١ و ٠ هو

 ٍلشغلا بجوم يف لصف
 2 2م 8 0 2 مم وو < مهو 0 وع

 ؟ اقلطم ءعيشلا ١ ِءاَمْلأ نالليَس ةغل ءاَهَّمِضَو نيغلا حتمي وهو

 1 وع 2 معو 2 00 7 7 9 2 6-00 قوم



 و

 و أ يبمهم دا- ثإ "ةحلإش اش ل .٠ و مريام 2 00 2 هع يه سام, لام 07

 0-1 يا« هاا 2 يب ل 1 4 1 ص م ظ2ص رو ص

 4 نيناتخلا ءاقتلا : َيِهَو « او لاج |

 لْسْغْلاَو .ةّينلَأ َعَم ٍنَدَبْلا عيمج ىَلَع َُناَيَس ْرْسَو ؛ٌمّضلأب ةلوغتست
 يطو رثي ونامل الا : رْسَكْلا

 َلاَجّدْلَأ اًهيف د ُكرَتْشت ةثالث) اًهنم ء(ءاَيسَأ هني هَنِس َلْسْعْلأ ُبِحوُي يِذلاَو)

 ةَفّشَحْل لاخذ (ِنْيئاَتخْل ُءاَقتْلا) : ىّلوألا : ْىَأ ((َيِهَو) اْعَم (ُءاَسَسلأَو

 اوم ْنِم ارد ذأ ؛ِرشَُم َرْيَغ أ َلَسَأ ُرَكَذلآ َناَك وأ ٍدْضَق الب ْوَلَو

 ةَظيِلَغ ْوَلَو ُةَفوُمْلَم ُةَقْرِخ ٍرَكَّذلأ ىَلَع َناَك وأ َةَتْيَم ْوَلَو ةَأَر َرْمأ نم اًجْرَف

 ُهاَوَر .«"0لزُْي ْمَل ْنِإَو ٌلْسْغْلا َبَجَو ْدَقَف ِناَاَتْجْلا ىَقتلآ اَذإ» : هلك هلق

0 

 هم ص 2 0 هم ص2 2 2-6 ص و ا 00 مآ

 «ِءامْلَأ نم امل اَمَنِإ» :رَبَحك ءِلاّرْنإلا راَبتْغأ ىَلَع َةّلاَدلآأ ٌراَبخألآ اّمَأَو

 . ةخومسمف [10 : : مقر 5 /15 ْواَد وُيَأَو م9 مُفَر 359/1١ دِلْسُم ُهَجَرْخَأ]

 هع 7 م و 2 و 27 و ريتك وس 2 مسا رب ىحص لذ 2

 نأ الإ مالتحالاب لسغلا َتَجَي ال هنإ 0 ناب ساّئع ١ تاجا
05 - - 2 

 نم اًَهَرذق ؤأ ةتفشَح لخذأ ؤلف «بلاغلا ىلع ٌيْرَج ٍناتخلأ ٌركِذَو
 ل طر 85 هراَ 27 >2 و

 هيف ا 0 و7 .٠ و و7 وع .ا وذ" ساما 5 - هت
 يف امج هنال ؛كلذك مكحلا ناك ءربد يف ْوأ َةَمِي جرف يف اًهِعوطقم

 2 هم 2 م مهسا م 06 6م 72 هم و 2 هك

 لشسغلا هباَجيإ مَدَعِل ءاَمُهَماَمِضْنَأ نْيناتِخلأ ِءاقتلاب ٌداَرَُمْلا َسْيلَو ءجْزرَف

 . خّسنلأ ضْعَب يِف «ْيأ» :ب ُناَيْإلآ ُهَل ُلْدَيَ «ِثيِدَحْلا ّنِم , ةلئجلا ءِذه تسل لني مل نإ )000(



 ارو/أ نيب رْسْل مخل َدمْحَأ نب ِدَمَحُم

 مادو هو د. داق ا. دم اع افاق وافاد. اه هاو اه اهو هم اواو هو واو افاد. د. اه هو واه هاو ا.ه »و ده هه و اه دوو و واو ا. اقأاو

 ْمَل ْنِإَو ءايَذاَحَت اَذِإ ٍناَسِراَمْلا ىَقَتْلأ :ُلاَقُي ءاَمِهيِذاَحَت لب ءعاَمْجِإلاب

 ّلَحَم َناَبْحْلَ ذإ ٠ ْرَمْل يف ةَفّشَحْلا ٍلاَحْدِإِب لصْحَي اَمْنِإ َكِلْذَو ءاَيَضَنَي

 قْؤف ٍلْوَبل جَرْخَمَو ِلْوَبْل جّرْخَم قْوَف 3 مْ ْناَبحَو «ناَبْجْل يف لأ

 ْلَهَف هَل َةَفَسَح آَلَو يمد يف ُهَرْيَغ وأ اًدِزِق ٌناَويَح َّجَلْوَأ ْوَلَو ءِركَذلأ ٍلَخْدَم

 ٌرَطَن هيف :ٌماَمإلآ َلاَق .؟ِةَلَِمْعُم َةَمَّسَح ِرْدَق جاليإ وأ ركَذ ّلُك جالي ُربتُي
 يذل ُداَمِتْعأ يِفَبْنَيَو . ئَهتْنأ . هيِقْفْلا يأ ىلإ ُلوُكْوَم

 ُلُْْلآ اَمِهْيَلَع ُبِحَيَو ءاّمهيِف جِلوُأ وأ اَجَلوَأ ٌنوُدْجَمَو ٌيِبَص ُبَنْجَيَ
 ِءوُضْوْأك هب ُرَمؤيَو ُهُنِزُيَو ِرْيَمُم ْنِم ّعَصَو ِلاَمَكْلا َدَْب

 ٌءوضْوْلأ اَمأَو للا يف هل َرثَأ ال ةَفّمَحْلا َنوُد اَمَو ىَتُحْلا ُجاَليإَ

 ٍةَفَشَحْلا جاليإو نأ لبق ْنِمَو ِهِربُد ْنِم عرتلأب هيف : ِحْلوُمْل ىلع ٌبِجَيف
 َنْيَب نخل ٌرْيَُمَو و ؛جحْلأَو مْوّصل داَسْفإَك ماكل راس يف راج لاح اَحلأب

 ريد يف وأ هِسْمَلب ضقتلأ ص ال ٍركذ ِرُبُد يف هجاليإب ٍلْسْغْلأَ وشو

 وأ اًمهيف ِِتَروُكَذ ٍيدقب | هنأ ؛ جلوُملا لبق يف ُهرَكَذ َجآوأ ىت اء
 1 0 ةثونأ َعَم اًمِهيف وأ ريِدقَتب ٌتِدْحُم وأ قيال يف ٍرخآلأ ةروُكْذَو هون

 ٌىِنَمْلأ ِهْيَلَع هب ةَبتْشأ نم يف ينأَيَس ")امل اَمُهَنْبَب ُديَحْبَ : ةيِناَتلأ يِف ِرَخآلآ

 امك ضل َنِم َعِناَم اَلَو «هربُد يف نخل َجّلوأ اذ ركل ريَُي اَذَكَو هِرْيَغب

 . ِءوُضْوْلا باب يف ِنْيَحْيّسل أ مالك ئَضتَقُم ََيَقُم َوُه

١ 

 ا

 1 | َ 0 م
 . ٌئمريجتلا .«امك» : هحس ىِفَو 2232



5 6-١ 
2 1١ 

 هم ارب مم

 « ٌينَمْلا لازنإ

 ٌبِجوُي الف هلق يف ٌرخآلأ جِلوُي ْملَو هرْبُذ يف وأ ئثنخ لبق يف ُهجاليإ ام و روع اوس . رم عم 3 وم . و 3 0 2 هم مم ص 4 ع مو و ا -

 ٌءوُصُو لَو لسع اَمِهْيَلَع ُبَي اق ئنُخ ةخ لبق يف ُلُجَر َجّلوأ وَ

 يقي َبَنْجَأ َرَحآ عت يف َكِيَذ ّجَنْوَأ ْنِإَ ءلُجَي هنأ لاميخال

 َتَدْحَأَو ءاَمِهْيََع َهَ رخل فالخب َعموُج وأ َعماَج هَل ُهَدْحَو

 لاك َّنإَف ٠ .يوثلا لولا يف شا حلو اك نم قاب خا خي ِضاَوْلأ

 رْثأ الَو هَدحَو هب ُلوُي ناك ْنإ بَ ِهيَركَذ دحأ َجَلْوَأ نم 2ُبَنْجَي اًمُهْنم

 ناك وأ يتُس ىلع َناَك نق هيتس ىَلَع نكي مل اَذإٍةَراَهَطلا ضقت يف ِرَحآلِل

 َبنْجَأ اًضراَع ُداَدِسْنالَأ َّناَك اَك وأ اَمُهْنِم ٍدِحاَوب ٌلوُبي ال أل ذأ امهم لكي لوي

 ءمْسَو « ِءاَيَلَأ ديل 2 «(تنَملا) . .ٌجوُرْخ : ْىَأ «(ُلارنإ) : |( (

 0 4 1 : 2 يم رع 0 ص >1 .: 2م 7 0 2. 0:

 زواَجَي مل َنِإَو «ِةَر لَو هنم جراخلا هسفن صخشلا يم : يا ؛اهفيفخت

 دب الف ُرْكِبْلآ اَمأ ءءاَجْنَيْسالآ يف ُهَلْسَغ ُبجَي اَم ىلإ َلَصَو ْلَب ءٍبّيتل بّيّتلأ جإ

 . ِةَفْشَحْلأ ِنَع ِهِزوُرُب ْنِم دب :ال ٍلُجَرلآ ٌقَح يف هنأ امَك ءِرِجاَّطلا ىلإ هِزوُرُب ْنِم

 : [8370 : مقر 035/١ َدُواَك وُبَأَو م4 : مفَر 314/11 ٍمِلْسُم ٌرَبَخ َكِلَذ يف ُلْصَألأَو

 ر ٌِلْسُمَو 41١ :مفَر ُيِراَخِبْل] (ِنْيَحِبِحَّصلَآ» ٌرْبَخَو َو (ِءاّمْلَأ نم ُءاَمْلأ اَمّنِإ)

 : ْتَلاَقَف هي للأ ٍلوُسَر ىلإ ميَلْس أ ْتَءاَج :ْتَلاَق َهَمَلَس مَ ْنَع ء[ل



 ماه و نا. او د. ف. و دو دفعا. واه و واس نو ده هاه و هواه واه هاو ده اق و واف ىو ده و دو هدو هده و ده ده عاق هاه هه

 هْيَلَع لْسُع اق ِْيَجْرَق ِدَحَأ نم يملأ م َجَرَخ اَذِإ ُلِكْفُمْلا ىَتنُخْل اع

 . يِلْضَألا حان عم اَدِئاَز َنوُكَي ْنَأ ٍلاَمتْخال

 ُلْسْمْلآ ِْيَلَع بَجَو َرَحآلا َنِم َضاَحَو اَمِهِدَحَأ ْنَم وأ امُهنِم نأ ْنِإَف
 ِداَمْعُمْلا هِقيِرَط ْنِم َجُرْخَي نأ َنْيَ ّيِنَمْلا جورب ٍلْسْعْلا بوُجُو يف َقَْق آلَ

 « يللا ِداَدِسْنآ عم امكن ناك ِْيَغ نو ذأ ءاَمكَْسْسم نيم نإ

٠. 

 قري ءْثَدَحْلأ لْصَف يف ِةَدِعَمْلأك انه ُب اّصلآَق ءبْلُصلأ تن ْنِم َجَرَخَو
 .«ٍعوُمْجَمْلا» يف ُهَبوَصاَمَك كه َقّرق اَمَك َيِقْلِحْلآَو ضاع ِداَدِسنالآ َنْيَب

4 5 5-9 

 َنْيَي اَمَق ةَأْرَملَأ اى (ِتاَمِهُمْلا» يف ُهَلاَق امك ٍلَجّرلِل ٌربتْعَي يتعب مَنِ ُتَْلُصَلَأَو

 .رْدَّصلَ ُماَظِع : : يه اَهبئاَرت

 «[0 :ةَكلأ /يقرطلا ٌةَروسش 2] *# يتلو بلص نيب نم وحي 8# : لاحت َلاَق

 3 داعم ِرَْغ ْنِم مَكْحسْْمْلآ ُرْيَغ َجَرَح نإ ؛ ءةَأْرَمْلا بِئاَرَتَو ِلُجَّولا ٍبْلُص
 باَحْضَألا ِنَعا وُمْجَمْلا» يِفاَمَك فالخ البوب ٌلْسْعْلأ ُبِجَيالَف « ضَرَمِلَجَرَخ

 .هلاخذيسأ ةغباني ثيم جوشو هر ينم جورخببجيألو

 َّقِلَخ : َلاَعَت َلاَق ِتاَعْفَدب جري نب قَد ٌننَمْل ُفَرْعُيَو

 عرس
 .٠

 هل

 أ
 و

6 

 5 وأ ا هك :نأ «رنم ل ات يت : ةيآل 1 /قرأمل 2213 مو
 م

 هتّلِقِل ْنّفَدَتَي مل ْنَِق ؛ ِهِبِقَع ٍةَوْهْسْل ِراَسِكْنَأَو ِرَكَّذلآ روف َّمَم ِهِجوُرْحب ِةّذَل ها ص نك ها م 4 8



 . واما. و ا. د. دياي هده د. د. ا. و ىو د. هلو هاو ده اهو .اه ده واق ده دج هاه هواه د. اواو هاو دى دق ده ىو دع دس واه اه اقلاع

 8 ا
 هل 7 م هس

 ال ةَراَهطلا نيِقَيَو ءاَهْيْنَم جورخ نقيتت مل اَهتَوهْش تضق اذإ هدا مسا رب ري سس السلا سس وذ 6 مس هو م ٠
 رس 3 م و و 0 0 ا

 عب 2 هنن وم. (مهرام عد وك رمت مشمس ع( ف ”م 1[ ت ل ل مع

8 
 0 و وه

 1 1 0 هى :؟ ها ها ب 7 0 0 اهم ماس 6

 .«حيشؤتلا» يِف هلاق امك ؟اًهّيِنَم نم ٍءْيَش جورخ يِعدتْسَي ال د وهس

 و لذ مر 7 و ةاعل ايس ىلا - عمم هال 2 2 0

 اوُلُزْنَف ءثّدَحلأ جوُرخ ين اًهمْون ةلزنَم لزم اَهِتَوْهَش ءاضق نأب : بيِجأ

 نم اهْنِم جَرَح مث ْتَلَسَْعآَق اَهِربُك يف ْثَئِْو ْوَل ام ةأرَمْلآ لبق َجَرَحَو
 ُتاَمّصلَأ ِتَدِقف ْنِإَف ّرَم امم َمِلُع اَمَك ٍلْسْعْلأ َُداَعِ اَهْيَلَع ْبِجَي ْمَل لُجَبل

 ْنْوَك لمتْخَأ ِنِإَف «َنِنَمِب َسْيَل ُهَنأَل ِ؛ِهْيَلَع َلْسُْغ الق جِراَخْلأ يف ٌةَروُكْذَمْل

 2 ع ُهَلَعَج نه ءِدَمَتْحمْلا لع اَمََُي َريخَت يذم وأ ٌيْوَوَك ُهَرْيَغ وأ اًبيَم جراَخْل

٠ 7 3-7 
 اًمهدَحأ ئضتقمب تأ اذإ هنأل ؟ ُهَباَصَأ ام لّسْغَو أضّوت ُهَرْيغ ؤأ « لّستغأ اّنِيَم - مَ 1200 2 3 لس سم مس هس هب 2000 8 سرع 0-1
 13 2 ثا وكلا 7 ف <” نوع مرار ع مر ست يوه تار

 يسن ْنَم فالخب هل َضراَعُم الَو رخآلا نم ُةَتَءاَرَب لالا ءانيقي هنم ىرب

 وع هورمر 2 مصاول ن2 م لوزة. ووكر + هم هيي ع مه م6
 لصالاَو ءاعيوج اًمهب ِهِتّمِذ لاغتشال اَمُهلعِف همزلي ثِيَح ٍنيتالص نم ة

 3 نسا 2



 ُهْنَع ٌعوُجُدلأ ُهَل َناَك ُهّلَعْفَي هَل ْنِإَف «هب َدْنْعَأ ُهَلَعَفَو اَمُهَدَحَأ َراَبْخَأ اَذِإَو

 هراء لَ نيتي وحال
 لسع اَهَمزل ُهْنِم ةفشحلا َرْذَق ؤأ اًعوطقَم اًرَكذ ٌةَأْرَملَأ ٍتَلَحْدَتْسَأ ولَو همارر هوه يبحج كم هي كيس © كر ًءىرثم كم ةعوف كر

 وأ هلْضَأ وأ هِسْأَر ْنِم ِهِلاَخْدَتْس َنْيَب َقْرَف ال ُهّنأ ُهاَضَنْقُمَو ء(َةَضْوَرلآ» يف اَمَك

 .ِهْيَفَّرَط عْمَجِب هِطَسَو
 1 ١

 ىهتنأ .ٌرظن كِلذ يِفَو : ٌيِونْسِإلَأ لاق
- 

 . ْتَدِجُو ُتْيَح َةَفَسَحْلا ِهْيَلَع َلَوَعُمْلا َّنأ ُرِهاّظلََو 3 3 5 8

 َوُهَو ءةَروُكْذَمْلا صاَرَحْلاِب ُفَرْعُي ِةَْرَمْأ َِنَم نأ ٍجاَهْنملأ» مالك ٌرِهاَظَو

2 

 . ذَدلَتلاب لإ ُفَرْعُي آل : ُِلاَرَعْلاَو ُماَمِإلآ َلاَقَو

 يف ٌيِوَوْنلأ هب َمَّرَجَو .حيّرلأَو ِذّذلَتلَأب الإ ُفَرْعُي ال : حالَص ْنْبَأ َلاَقَو
 1 © يرض و ص 26 لن 8 نا كم 8

 َلْوَ ِةَعْفَرلأ ُنْبَأ َلاَق اَمك ُهُدْيَوُيَو .ٌُرِماظلا َرُه َلَوألاَو .(ٍمِلْسُم حْرَش»
 َقِفاَّدلَأ َءاَمْلآ َةَأْرَمْلَأ ِتأَر اذِإَو :«رّصبِخُملا»

 د د

 ع ْنِم هلأ لَمَتْحي آل ايم هرِهاظب َْلَو هو ذأ هشاَرِف يف ئأر ؤل :عزف

 م 207 0 3 2 7

 لك ٌةَداَعِإ ٌنَسُيَو هٌهْنَع اهُوَلُخ ٌلَمَثْحُي ال ٍةاَلَص لك ٌةَداَعِإَو ءٌلْسْعْلأ ُهَمْزَ

 ِشاَرِف يف ُهَعم مَن َرَحآ ْنِم هن َلمَتْحأ نإ ؟ هنع

 رك َكَسأَف يملا لوري سَح أ وَلَو ؛ةَداَعإ لش ل انفل ءالثُم



 هس 0 هت آ سه د مت عام مولر

 «٠ ضّيحلا ّىهَو « ءاّسنلا اهب ٌصتخت ةثالثَو تَوَملاَو

 ١ ُسافنلاَو

 5 هه و 000 3 3 221

 يف هب َحَّرَصَو هّرَم اَمِم َمِلَع امك ههّْيَلَع لسغ الف ءْيش نم َجّرْخَي ملف
 (ةَضْوَرْلَأ)

 ىَلاَعَت هثلأ َءاَش ْنِإ يِنأَّيَس اَمُك ٍديِهَش ِرْيَغ ٍمِْسْمِل (ُتْوَمْلا) : ةَئلاَثلَأ (َ)

 ِءاَمِ ُهوُلِسْغَأ» :َلاَقَق ُهْنَقان ُهْنَضَفَو يِذَّلا مرخُمْلا ثيِدَحِل ءِزئاَتَجْلا يف

 ؛5١17 :مقَر ىحم ١/ ٌمِلْسُمَو ؛0/57١ :مَقَر 255/١ ٌيِراَخْبْلا] ِناَحْيّشلأ ُهاَوَر (رَْدِسَو

 ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 240١ :مْقَر ,385/» ُىِذِمَرَتلآَو ؛"١4 :مُقَر 319/8 َدْواَد وُبَأَ

 034ه /0 ُيْئاَسَنلآَو ؛8084 :مُقَر 2300/7 هَّجاَم ُنْبَأَو ؛؟5578 :مْقَر 47/١" ُيِسِلاَيَطلآَو

 ٍناّبِح ُنْبَأَو 41807 :مُقَر ءالا /؟ ُيِمِراَدلَأَو ؛075 :مُقَر «"** ١/ ُدَمْحَأَو 49114 :مْقَر

 .[كملكال : مُقَر 207 /ه َنِقَهْنَبْلأَو 4469 مقر لالا /9

 نعم ومس و ةدالس 0 0-5 3 وم 6 سدا عا موز معو عد
 . قنعلا رسك : صقَولاَو . تاّيافكلا ضورف نم ّوهَو ءبوجّؤلا هَرِهاظَو

ََ 

 (ٌضِبَحْلا) : ىلوألا : يأ . (يِهَو ٌءاَسْنلأ اهب ص ٌصَيْخَت) اًهْنم (ةَمالَ

 : ْيَأ : ةيآلآ /ةّرقبْ هَ رش "1 «َضِيحَمْلا نة قرت » :نلت وق

 : شْيبُح يبأ تب َةَمِطاَفِل َلاَق كي ُهَّنَأ م. :مفول ياخ ِرْبَحِلو و ٍضْيَح 1
 . (يَّلَصَو يِلِسَتْغَاَف ْثَربَْ اذِإَو ةالَّصلأ يِعَدَف ةَضْيَحْلأ ت 5 مَآ ا 5

2 

 لَك جوُوخ َعَم ُربَتْحيَو :ٌعَمَتْجُم ضي ُمَد هنأ ؛ (ساقتلا) : ينال 0١



 انف ٌيِنيبْرْشلأ بيطخل

98 
1-0 

 ىرم نذل ؛ِلَب الب ْوَلَو :َةَعْضُم وأ َةََلَع ْوَلَو .(ةالرلا) :ةتلاقلا (ي

 . جِراَخْلآ َعَم متلك ُهَماَقَم مي اَِاَغ ٍلكَب ْنَع لحي ١ هنألو كين ٌدِقَعْتم
 وع

 . هِرْيَغَو («قيِقْحَتلأ١ يف ٌحَصأل ىلع ٌةأْرمْلآ هب صهَتو

 د 2

 و ٍضْئاَحْلأَو بْنُجْلَ ىلَع م مرحي : ةّمتت
 م -

 : ٍناَرَححآ اكو كثب لأ اهنأل ءرتشألا

 26 أ ِرْيَغ مِلْسْمِل ُتْكْمل : اًمُهُدَحَأ
 ّيبنل 0-4

 رْيَعِل هيف ُدْدّرَملَأ وأ ٍدِجْمَمْلاِب

 َنوُلوفَت ام أوُمَلَعَت قَح ئرلكس مشن و ةركسصلا ارق ) : ىلاَعَت هِلْوَقِل ءِرْذُع
 ع

 ل

 ساّئع 3 َلاَق [:* :ةيآلآ /و اًسنلأ ٌةَروُس ؛] * ًاولِسَتْعَت ٌقَح ٍلِيَِس ياَءاَلِإ اًبُحَجاَلَو
 م

 يف لب «ليبَس ٌروُبُع ايف َسَِل هنأ ؛ ةالّصلأ ٌعِضاَوم اوُيَرْقَت ال

 00 موَلاَعَت ُهَلْوَ ُهُديظَنَو ؛ٌدِجْسَمْلأ َوْهَو اًهَِعِضاَوَم

 الد :مالَّسْلأَو ٌةالَّصلأ هْيَلَع ِهِلْوَقِلَو 14٠ :ةيآلآ /ّجَحْلأ ٌةروُس ؟١] ُدِحَسَمَو

 ا[ َيِضَرَةَِاَع ْنَع 0١ مل فاك وو بح لو ضياعب جدل

5 

ً 

8: 
 6# < ةر

 . رسح هَّنِإ : ٍناطقلأ ْنْب َو .اًهِيَوَبَأ ْنَع

 ل موشي ال امكو ؛ةروكذملا يال ٌروُيْعْلا (ِدٌدّرَملََو 5-7 7
- 

 هت
 2 رس

 نكي ْمَل نإ هيقيِرط ب 1 َرْفَأ ُدِجْسَمْلا َنوكَي ْن لثم « ٌضّرغ هيف ف ُهَل َناَك ْنِإ ُهَرْكُي

 ”اط اعي



 اش يبأ ِظاَمْلَأ لح يف ٌغاتْفإل ا

 يف َعاَرْسِإلأ ْفّلَكُي ال َرْبَع ْتْيَحَو ءاَهِلْصَأَو َةّضْوَرلأ» يف امك هك ٌضَرَغ ُهَل

 َّنم ْنَكَمُي ُهَنِإَف «ٌرفاَكْلا (مِلْمُمْلا» :بَو .ٍةداَعلأ ىَلَع يِشْمَي ْلَب يْغَمْلأ
 ع 4

 ينل رّيغ» :بَو .اًهِلّضَأَو «ةضْؤ كلَأ» ىف يف ّحَصألأ ىَلَع د ٍدِجْسَمْل يف ثَكُمْلأ

 .ِهْيلَع ُمُرْحَي الق وه ادي

 .انج دينا لود لكي هصاَصَح نم رك : «(ٍصيِخْلَتلأ» ُبِحاَص َلاَق

 . كلذ ُوْحَن 2 َو ٍليعلأ ' لضخ َو طبُدلَأَو ثبراَدَمْل (ٍدجْسَمْلا» :بَو

١ 

 هه

 َوَّذَعَتَو ٍدِجْسَمْلا يف ملتخأ نَأَك ءٌدْذُع ُهَل لَصَح اَذِإ ام ِرْذُع آل» :بَو
 هم 4-0 ه
 ها .؟ ع

 ْوَأ كلذ َةَعَمَْم أ رضع ؤأ هِسَْت ىَلَع فْوَح وأ ِهباَب يقالغإل جول لَ

 رْيَغ َدَجَو نإ مهيب نأ ْيَلَع بِي ْنكلو تكمل ِهْيلَع ُمُرْحَي الق لَم ىلع

 َفَلاَح ْوَلَ هوب مهي نأ هَل وُجَي ال ُهَرْيَغ ْدِجَي مل ْنِإَق ءِدجْسَمْلا ِباَرُت

 (دِجْسَمْلا ب ِباَوَن» :ب ُداَرُمْلاَو ؛ بوُضْفَم بارت مُحَيَيلآَك ُهُمُحََت ٌَص هب مكي سد هع م

 وون حبر ني موجع آل ِفْثو يف لادا

 قاتلا ّقَح يف ٍظْمللآب ِنآَْْلآ هءاَرِق َرِكَذ ْنَم ىَلَع ُمُرْحَي :اَمِهِِناَنَ
 لَم اَهَنِإَف ««هيواَتق» يف يِضاَقْلأ ُهَلاَق امك سرا ٌّقَح يف ِةَراَشِإلَِبَو

2 
4 
 سم مه

 نْبَأ] هِرْيَغَو 1١[ :مقَر ,57/1)] ّيِذِمّرَتل ٌثيدَحل َكِلْذَ انه قطنلأ ةلزنَم

 رقي ال» : :[4737 :مُقَر ىفلا َّي ةَهْيَبْلاَو 4117/١ َنييْطَفَراَدلَأَو 7 :مَقَر 2193/١ هّجاَم

 5 موو 5م

 .2نآْرَقْلأ نم ايش ٌضِئاَحْلأ لَو ٌتنجلا

0 
١ 

5 4 

 ءِفَحْضمْلا يف َْظَنَو بلف ىَلَع ٍنآرقْلأ ُءاَرْجِإ ُريُكَأ ٌتَدَح هب ْنَمِلَو



 1/4 َيِنيبْرَشلا بيطَخْلآ َدمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم

 2 207 2 هةموو 6م 10072 72

 ؛اَهْيَلِإ ٌةطِضُم ُهَن هنَأل «ةالّصلل ْطَقَت وجو ةحتاَفلأ أَرَقَي ِنْيَروُهْطلَأ ٌدِقاَفَو

 وأ ٌضِئاَحْل ًاطوُت ْنَأ لَو انيس رقي نأ أ هل روج اق قةالَّصلأ حراخ امي

 م مذ 00 د رقص
 هظِعاَوَمك اَهُرْيَغَو ن ارقلأ زر ذأ َركَذ ْنَِل م دو ؛اًهَمَد اذإ ٌءاَسمنلأ

 ىَلأ نحس 9 : بوُكذدلأ َدْنَع ِهِلْوََك يآ دضَقب ل هباكخأو اًبَخَأَو

 ؛ نيقيطم : ْيَأ ل“ : ةيآل 1 /فرخُرلآ ٌةَروُس 401 4 نينِرَفم ذرقم مل كك عطس اَنَواَدَهاَنَرَكَس

 هو 7

 َدَصَق ْنِإَف ؟[65١ : ةيآلأ /ةَرَقَبْلأ درع مر «ةوثجت هبل نإ هَل اَنِإ © ةَبب ملأ و
 ع _ص مي 7 0 يل 2 هظ ص رار كوس هر يسر ص

 (قئاقّدلا» يف هيلع َهّبن امك ءالف قلطأ َنإَو ' يح ركذلا عم أ هدْخَ يقل
 ُهَلاَق ٍ؛ِدْضَقْلاب لإ انآ 3

 اسما
 7 ب 0 0 ف ع م 1 5 تكلا

 ا

 ٍمْوَتلآَو بْرَشلاَو لكألل ُءوُصْوْلاَو «جزقلا لْشَغ بُجَلِل ُنَسْيَ
 .اًَمِهِمَد عاطقنأ َدْعَب ِءاَسْفْنلَأَو ٍضْئاَحْلِلَو «عاّمِجْلأَو

2 21 

 رب

 شقا ٍماكخأ يف لضف

 يالا حمص دام لع يش أ ةنالث) )توست لو «لشملا ياو
-ٍ ٠ 

3 2 



2 

 ١ :مفر ١ ُيِرَخْبْلا) «تاّيئلَأب ٌلاَمْعَألأ اَمَّنِإ» : ثيِدَحِل 3 : ٌلَوَألَ

 ناك ْنِإ | اَهيكح َعْفَر : ْيَأ قَباََجْل َعْفَو يِوْنيَف 8137 :مْقَر 01019 /* ٌمِلْسْمَو

 (ةضْوَدْلَا» يف امك اطول وأ اًضئاخ تناك نإ ٍضْيَحْلأ ْثَدَح َعُفَدَو ءاَتنج
 2 هت آ

 َعفَر صخش ئَن ولف ؛ يِرمُملأ آه اَمُك ٍضْيَحْلأ َنِم َلْسْعْلا وأ ءاَهِلْضَأَو

 ءهِسكَع ؤأ ٍضْيَحْلا ِهِيَدَحَو ٍةَباََجْل

 َرَكَذ ءِءوضْوْلأ يِف هريظنك « تلا ذو تل نب عض, زارت

 هتبانجو عاملا ةَبانَج َعْفَر ئَون َْو

 و 2 1١
 ةئضق دوو
 هلأ عوتجم ضيخ مك كب ساقلا يف ٍلسْمْلا تاجيإ مليت هي

 يِفكَيَو ؛«ِناَيبْلا» يف َمَرَج ِهبَو رمال اميين مْ عمو 3_3

 عفر ماَولتْسال ّحَصَألآ يف اَقَلْطُم اَذَكَو ءِنَدَبْلا لك ْنَع ِثَدَحْل عفَر هل

 .ِةْيِلاَحْلآ هَنيِرقْلا ٍدوُجْوِل هِتَدَح ىَلِإ ُفِرَصْنَيُهَّنَألَو ءِديَمُمْلا َعْفَر قَلْطُمْل

 ْمَل اَدْمَع ٍرَعْصَأْلا ْثَدَحْل َعْفَر / اوتو ءاًديِكأت َناَك َريكَألا ئَوَن ول

 اًهلسغ رغص نع تعفت : عفترت للم 3 ؛ دضألا ءاقكأ ْتَحَفَتْزَأ اطلَغ زَأ هبْعالَنِل ُهْنباَنَج ْعِفَتْرَ

 ا أ تع عر لق أو لإ ياهل دوي :دَدَحْلأ يف ٌبِجاَو
 ع

 لس هم ل

 ال َوُهَو َحْسَملَأ ئون اَمْنِإَوُهَو ءِرَم ٍرَعصألا يف ضف َوُه يآ هم ْنَع هَ

 لْسَع ّنأل «يفكي ُهْنِإف .ةنيك أ ٍلُجّرلأ ةّيْخِل ٍنِطاَب يفالخب ٠ ٍلْسْغْلأ ِنَع يِنْغ

 ريغ ام أ ؛ لضألاب نأ دَقَق ُهَلَسَغ اًدإَف « ”لضألا َوُه ِهْجَوْل



 ليل ٌتِنيِبْوْسلأ بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَِّمَحُم

 2 2 37-3 2: ع هَ .٠ 2 م م هس وك هل 00 هل م

 ام ِلّواب ةيورقم سلا نوكتَو .هلصف ىف ءوضّولا نيبو ةهليب قزعلا مدعتو

 ؤلف .هيف َبيِتْرت ال ذإ ؛هِلْفْسَأ ْنِم ْمأ ُهالْغَأ ْنِم ناكأ ٌءاَوَّس ءِنَدَبلَأ َنِم لَسْعُي
 مم يمرس م دس لأ و ه5 تمر 21

 . هلسغ ةداعإ َبَجَو هنم ٍءزج لسغ دعب ىّون

 يغني قيرنإك ِءانِإ ْنِم لَصصْعَأ اذِإَو :«عوُمْجَملا» يف لاَ
 6 ب لق ُهنأل «هنم هغاَرف َدْعَب ٍءاَجنتْسالَأ حم لْسغ
 - 1 ةمقث كد 1 4 .َ معو 2و ىف , 20
 .هِدَي ىلع ةقرزخ فل يف ةفلك ىلإ وأ «52 و ضقتتيف ُنسَملا

 - 000 0 2 07 هَ 0: ها 2 لل 2 لك 2

 ىلع (ِهِنَدَب) نم ٍءئيش (للع تناك نإ ةّساجنلا ةلازإ) :ىناثلا (2)

 0 327 77 هَ مت 2 7 < © رس هم نسا رم يأ 2

 يفك ُهَنأ ّمَصألَأ ْنَأَو .ةفعض َمّدقت امم تفرع َذَقَو « ٌىعفارلا دنع ملا

 لسغ اَمُهَبِحاَو َنألَو ءِضْيَحَو ِةَبانَج ْنِم تلَستغأ ول امك ٌةَدِحاَو ةلّْسغ اَمُهَل و 0. 0007 2 2 وسال هلاك س 0 هه” س62 1 هم رك 2 08

 . (لصح ُذقَو ءوضعلا

 هه ةمر هر ٠ مَ ص 0: ساهم 64 .ى ار م د

 اَمُهَعْفْرَيَو ) وُمَجَملا» يف امك اًيوكخ ٌسَجنل ناك اذإ فالخلا و

 َيِيْيَع ٌسسَجنلا ناك نإف ءَةلْسَعْلَأ ِهْذَه مكح ةظلْغمل َءُملَأ ىف ةَعباَسللَو ءاَعَم ٌءاملَأ



 ه ؟م 6 5 م7 4 رم 2

 ٍةَرْشملاَو ِرْعْشلأ '''عْيمَج ىلإ ِءاَملآ َلاَصَيإَ

 ُعَِتْري الَف َةَطَلَعُمْلا َةَساَجّنلآ يِف ةَعباَسلأ ُرْيَغ ام ءُتَدَحْلا َيِقَب َلْزَي ْمّلَو

 . هِبَساَجَن ِءاَقَبِل ّلَحَمْلا َكِلذ ُتَدَح

 اًنطاَبَو ارِجاَظ (رْغّشلأ) ِءاَرجَأ (ٍعيِوَج ىلإ ِءاَمْلأ لاّصيإ) :ُتلاَّثلأ ()
 م ععص وه

 ل الإ اَهيِطاَب ىلإ ءَمْل لِصَ مَ نإ رِاَمَضلآ ضقت ْبِحيَو «َتك نو

 الأ ِرََّشلأ ٌلْسْع ُبجَي الَو وَقْعَمْلأ ِرَغّشلأ ِنِطاَب ْنَع ىَمْعُي ْنِكَل

 . اًهظَلْغِل َةَس ةَساَجّنلآ َنِم ُهَلْسَغ ُبِجَي َناَك ْنِإَو .فألآ وأ نْيَعْل

 يَحاَمِص نم ٌرهظَي امَو ِراَمْظَألا َّتَح هَّلَح ,(ةَرَسَبْلا) ِءاَرْجَأ عيِمَج ىَلِإ ()
 سهر هر

 , 5 قفلقلا َتْحَن اَمَو ءَةَجاَحْلأ ٍءاَضَقِل اًمِدوُعَف َدْنَع ِةَأْدَمْل جرف ْنِمَو نّينذألا 2 2 رم 8-00 يل

 م ١

 ْنِمُةَلْسَع ِهْيَلَع َبَجَو ِةَّضِف وأ بهذ ْنِم اَنْ ؤأ من هَل َدَحَتأ ول :ٌَدِياَ

 اَمْلْسَغ هيَلَع َبَجَو هل اه وفم ريع َةَساَجن نوري وأ َرَعْضَأ ٍثَدَح

 ُةَلُمْنَألا ٍتَراَصَ ردم َذعَت ْدَقَو ءعطَقلاب فتَألاَو عيضألا ّنِم هَ
 ْلَب «قاَشْنَتْسأ لَو :ةَضَمْضَم ِلْمْغْل يف ُبجَي اَلَو :ةيلْضلاك فتلاو

 .ِتْيَمْلا لْسْعَو ٍءوْضْوْل يِف امك ُّنَسُي

 . « لوُصَأ ٠2 عيِمَج ١ : ُلَدَب خّمْسل هني يف (1) و



 8 هر و

 ٍدَيلأ ُراَرْمِإَو « ُهَلْبَف ٌءْوْضْوْلْاَو « ةَيِمْسّتلأ : َءايْشَأ ةّسْمَح ُهَنئُسَو
 م ل 9.

 .(ءاَيْشَأ َةَسْمَح) اَنُه اًهْنم ٌروُكْذَمْلا ٌةَريثَك ٍلْمْعْل : ْيَأ ء(ُةنْدْسَو)

 كلذ دعب ايان دعاس

 مدت دَقَو ءاَنُه ٌعوُمْجَمْلا هب حّرَص اَمَك يلب ةَئوُرْقَم (ًَيِِسَتلا) : ئلوألا
 .اهلمكأ 0

 ُيِراَخْبْلا] ٍناَحْيَّشلأ ُهاَوَر «عابتالل (ُهَلْبَق) الماك (ءوْضْوْلا) : ةّيناَثلأ (2َ)

 :باَحْضألأ ِنَع ء لقت «ٍءوُمْجَمْلا» يف لاق ءعمراب : :مقَر ٌةِلْسُمَو 456١ :مُقَر

 أ اضن ةضعت ضني مأ هل هلك < ءوضْول 1 ٌءاَوَسَو

 وما

 ب يم ا سر ثم عر 00 2 278 سس

 رغصالا ثدَحلا َعفَر ىَون الِإَو « لسغلا ةنس ىّون « نكمتم

 َء 4 0 يرس و55 ه كد 0 ص و 000 م« د 2

 وأ ءوضولا كرت نإف هَبَجْوَأ نم فالخ نم اًجوٌرخ «جِردنَي :انلق نو
 ١

 <06 يرسل عع ب لول 0 هى 1 2 ل هم
 . كلذ كَوادتي نأ سيو «ةل ةرك قاشنتْسالا وأ ةضَمْصَمل

 ْنِم ُهَنَكْمَأ اَم (ىَلَع) الأ نم رم لك يف (ِبْنأ رار 20 : حلات )3( 2 02

 فال ْنِم اًجوُرْخَو اًطاَيِتْحأ هن هندي 2 ُهدَي هْيَلِإ ٌتَلَصَواَم كلدَف ١ (يَم نسجل

 ٌضّرَعَت اًمهيف َسْيَل ٌتيِداَحألَأَو

2 01 28-” 

 ايف يِّلأ عِضاَوَمْلا َْلَع ُهَلَعْجَم ه همك ءاَمْل أ َذْخْأَي ْنَأَك ُهَفطاَعَم ُدَوحَتيَو
7 



 م2000 هي 0 0 راسا 2 2 30 هر 3
 ٌتَرقأ ةنآل ِةَدّْسلأ لَحاَدَو نطبلا ٍتاقّبطَو نّينذألاَو طئإلاك «ٌءاَوتلأَو فاطعنأ ل د 07 1 ا 2 ههرس هه هي 10 0 1 2 0 0 11

 مو 5 7 عدة وعر عمق م 1 واةعمر 07 لي 2

 نذألأ ٌْعْضَيَو ِءاَّم ْنِم امك ذخأيف «نذآلأ يف دكاتيو «ِءاَملأ ٍلوصْوِب ةقثلأ ئلإ

 اَمَك هَلْبَق اَم فاَمَج َلْبَق وْضْعْلآ ُلْسَغ :َيِهَو «(ُةالاَوُمْلا) :ةَعِباَرلَأ ()

 . ِءوْضْوْلَأ يف

 َاْطَبَو اًرفَط ِءِدَسَج ْنِم (ىنُبْلا) ٍةهج ٍلْسَغ (ميَِ) : ٌةَسِماَحْلأ ()
 مث نَمِ نَمُيَألا هَّقِش ىَلَع ُءاَمْلأ َضيِفَي نأب 4 ئَرْسْبْلا» ةّهج لسع (ىَلَع)

 : مف «يراكبلا] هيلع نقم . ِهِروُهْط يف َنُماّيَتلَأ بحب ب ناك لكي ُهَّنأَل ٍءِرَسي لآ

 .[7375 :مقر ٌمِلْسُمَو ؛ "4

 يِف امك لي هب اًيّسأت ْثيِليَتلا اَهْنِمَف :ٌةَريِثك لْسْعْلأ نيس *, َّنَأ اَنْمَّدَقَو

 . ءوْضْوْل

0 

 ّيِناَب مث انام ُةَكْلْدَيَو د هَساَر لِسَْي مث كد ام دفعت أ َكِذ نك ةفْيَكَو ع

 َرَسْيَأل اا مك رعوخلا مك مقل نبل همم كلدَيَو لَ نب «َكِذَ ديس
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 4 يع
 كلم لع ةلاَدلأ : ةَحِِحَّضلأ ٍراَّبْخَألِل َكِلَذَك عاف هداك هت هَ ءَكِلَذَك 85

 تالت هْيَلَع َجوُي هي نأ ِثيِلَّشلآ يف ىََك اًيراَج َناَك ْنِإَف «ِءاَم يِف َسَمَهنأ وَلَو

 م و2

 ذِإ ؛ ءاَمْلَأ َتْحَ :ت اَبلاَغ ُهْنم ُنَكَمَتَي ال ُهَّنأل ؛ُكّلَدلأ ُهُنوُقَي دق ْنكل «تاّيزج

 قو نب ةحأو فاي بْن ف نفل ذوو ؛ةمن خيي امن

 هس هتلْمُج ٍلاَصِفْنَأ ىلإ ُجاَمْحَي الَو ءاثالث ٌرَحآ ىلإ ِهِماَقَم ْنِم هيف َلِقَْني وأ هْبَمَدَ



 مام دن راع معان ع دف و ده و اراه دع عاشه هاو اه و هاه راو اه و ف ده دعاه هاه هه د .اق ده هادف وا. عاود سماع ا « هه واف

 يرَجك ِءاَمْلأ تخت ةتكَرح نإف .بلكلأ ةَساَجِن ْنِم عيبْسَتلا يف امك ِهِسْأَر الَو

 فالخب ةَفْشَمْلأ نم هيف اَمِلَو لقي مل هن لْمْغْلأ ٌديِدْجَت ُنَسُي الَو

 باب يِف ُيِوَوَتلَآ ُه هلق امك ٌةاَلَص ىّلوألاب ىَّلَص اَذإ؛ ُْديِدْجَت ٌنَسُيَف ءٍءوْضْوْل
 ُهَجَرْحَأ] ُهُدْيَغَو [17 مقر 0315/13 َدُؤاَد وُبَأ ئَوَر امل «ةَضْوَرلَأ ٍدئاَوَز» ْنِم رد

 ُنْبَأَو 4017 : : مُقَر ١/ 211١ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛ٌفيِعَض ٌداَنْسِإ اَذَه :َلاَقَو 4 : مقر 2417/١ ُيِذِمّرَتلَ

 : ةَحْفَص ٍدْيَمُح نب ُدْبَعَو 1١9/1 ٍريِرَج ُنْبَأَو ؛١/57 ٌيِواَسّطلَأَو ؛5* :مُهَر 17/١ َةَيَْش ىبأ
 ؛(تانّسَح ٌرشع هَل بِتك ٍرْهَط ىَلَع أَّضَوَت ْنَم : ْنَم) : لاق هَل هنأ 01854 :مُقَر لالا هةر وكم اوك ع شا م آي 2 1

 ُبوُجْوْلا َحِسْنَف ءِةالَص ّلُكِل ٌءوُضْوْلا ُبِجَب ب ملا ٍلّوأ يف َناك ُهَنَأَلَو

 هم 7 .ً ةَدَحَمل آو ةّمرخ ه1 15
 َرْثآ سافن وا ٍضْيَحل ِةَّدِحُمل ٍةَمِرْحُمْلآ ُرْيَغ ةأ رمل عبت نأ ٌَسُيَو

 هم و مهم وع

 رثألآب ُداَرُمْلَأ َوُهَو اَهِلْسَع َدْعَب َجْْفْلآ اََلِخْدَتَو ٍدنْطَق يف ُهّلَعْجَتَف اًكْسِم

 ثمل : ٌتّرَعُم ٌيِسِراَف ُكْسِمْلََو .(حيِقسلآ» يف اَمَك ِرَذُع الب ُةكَرَت ُهَركُيَو

 ٌةَراَرَح هيف امم ُهَوحَنَق هب م خنت ْمَل زَأ كنمْلا دجَت مَنِ . ٌفوُدْمَمْل
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 ع اَمَأ .ُءاَمْلَأ ىَمَك ُهْدِجَت ْمَّل ْنِإَف ءاَنيِطَف اًبيِط ْدِجَن ل ْنِإَف ءِراَمْظَألاَو ٍطْسِقْلاَك
1 

 و 2 و

 ؤأ ٍطْمِق َليِلَق ُلِمْهَتْسَت ُةَدِحْمْلاَو .ِهِعاَوْنأِب ُبيَطلأ اَهْيَلَع ٌمُرْخَي ةمرْحُمْل

 . رافظأ

 2و 3
 م ْنَع دَسَجْلأ ٍلَتعُم يف ِءوُضْوْلآ ُءاَم َصْقنَي ال نأ ُنَسْيَو

2 

 وع 9
 ثيدَحل دام ةعَيْزَأ َوُهَو ايِرْقت ِعاَص ْنَع ٌلْْفْلَ ؛ٌيِداَدْعَب ُثَلْتَو ّلْطَر -. ع



 مه اه ده دع م هم اوسعاه ماسه نول هاد ده عه جامو سه ساو سانام ساق واف ساعه رعاه م« ا عاسأ و ساو وه سادطظا نس ساو ه هاه هولا ماو

 ريم

 . ُدجْلأ ةُكَضَري و ُعاصلُهلََُبَناَك الع هنأ «ةنيفَس ّْنَع 115: 0 2 ضرير و م هناي - م 71 0

 يف امك َةَيعُم ٍرْبَو رْثك ْنِإَو ءدكاَرلآ ءاَمْلآ يف َلِسْعَي نأ ُهَركي

 .ٍرِجْبَتْسُمْلِرْيَغ يف َكِلْذ َنوُكَي ْنَأ يِغَبْنيَو :«عوششنلا

3 2 

 3 ةهأ اس | ه 3 الإ ماما 2 مو 11 7 2
 وأ دحتسي و ملقي وأ لحي نأ داي ال «ءايحاإلا» ىف ل ةدئاف

 2م 7 4 00 0 وع 7 7 5 ه٠: 7 50 مسعر 0

 يف ِهْئاَرْجَأ ٌرْياَس ِهْيِلِإ ُدَرُي ذإ ؛ٌبنَج َوْهَو اًءْرَج هسفن ْنِم َنيِي ْوَأ اَمَد جرْخُب
 2 مو 2 هل ع م 110

 اًهتبانجب بلاطت ة * لك نإ لاقيَو «اًينج دوعيف ةّرخآلا

وأ ٍةَوْلَح يف ٍلْسْمِْل فِشَكْنَي نَأ ٌروُجَيَ
 ىلإ ُهْرَظَن ُهَل ُروُجَي ْنَم ةرضحب 

 .لَضْفَأ سلو  ِهِتَرْوَع

 ا

 لَصَح ؛ِديِعَك ءاَهوُحَنَو ِةَعُمْجَو ١ ٍضْيَحَك .اًهوحََو باجل َلَستْعأ ِنَمَو

 ٍطَقَف َلَصَح اَمُهَدَحَأ ئَوَتؤأ ديلا يو نمل ون زلاتك قت

 ةس ةبطأت فرطفت هنأ صولا يف للا جيلان ف مبيت
 2 يي يح 7

 ِهِضْرف ٌعَم رْهظلأ

 نِإَو ةّيحتل | تلصح ةّيحتلا نود ضْرفلا هتالصب ىَون ْوَل بق نإف ه1 ال م هس اس ديا كب ا عا ل مما ممر ع واللام 5
0 

 امِوْنَي
 و 2 م وير ماسر 2 سار لاا مو 2 00 ا و

 دصقلا َسْيَلَو «لّصح ُدَقَو ٍةالَصب َةَعَقْبلا لاغشإ مث دصقلا نأب : بيجأ
 5 هس 0171 2



 ١ مما/ ٌيِنيبْرْشل بيطَخْلا َدّمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 ماه م اى هم اى. ايو ده ا. هام هاو و ها افاق هدو و ده ده اق عا. هده هاو هاف ا .اهأده ا. هاو ىو اه ده د .او ةواقداق عا. اه هاه

 ىو 6. 04 مضاء < ه5 نإ هم
 لسغلا هافك « ضيحو ةنانح لسغك «ناضرف هيلع بجو نمو

 9 دل مد .امبو كد
 عي 15 وعمْجَو دبع يل 00

 ولكل فلج
 ؛اَعَم َتَدْحَأَو بَنْجَأ وأ ءَتَدْحَل َمُث َبَنْجَأ وأ ءَبَمْجَأ َمُث َتَدْحأ ْوَلَو

 لْسْعْلا يِف ٍءوُضْوْلا جاَرِدنال ُلْسْعْلا ىَفَك

 6 21 د

 ال اَّمَع ِرَصَبْلا ٌضَع هع ْمِهْلَع ُبِجَيَو ماَمَحْلا َلوُخُد ٍلاَجْرلِل حا اي : ٌةّمتَت
 وي

 هيل مهل لب ال نم ٍةَرضَب كلا نع مها نْوَصَو مهل لج

 يف يبطل ُهاَوَر هاَكَلَم ُهَنَعَل اًيِراَع َماَمَحْلا َلَخَم اذِإ َلُجَبلأ َنَأ» :َّيِوُر ْدَقَو

 اَم َنوُملَعَب 2 َنيَِِك اًماَرِك ط : ىَلاَعَت ِهِلْوَق َدْنِع هريس ُهَروُس 21] © نولعمت َنوُلعفت 26
 هرم رس

 .[١١1و ١١ :ناَنيآلآ /راطِقنإلأ

 .ُهاَجّرَحُي ْمَلَو ٍمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص ٌثيِدَح اذنه : َلاَقَو ءالالاله : مُقَرَل ُمِكاَحْلَأ ئّوَرَو

 لوخُد ٍلاَجَولَ ىَلَع ماَرَح١ا :َّلاَق هع يدل َّنَأ «رباج ْنَع «[ نمد ُهَقْفاَوَو

 (رّرئمب الإ مامحلآ

 ِرْيَغ يف اَهَباَِث ُحلْخَت ٍةَرْمأ نِم م١ يخل «رذع الب نهر ُكاَسْنلأ امأ

 َدُواَد وُبَأَو ؛؟ 8 : مُفَر 0214 /5] ٌئِذِمَرَتَلأ ُهاََر ر اهللأ نيب دو اَهَنيَب ام ام ٌتَكَنَم الإ اَهَتْيَب

 اَملَو «ِرْثّسلَأ يف ةَعَلاَبُمْلا ىلَع ٌّيِنبَم م 2 طق نو ١ كلَسَحَو ٠[ : مقر 4



 : الس َرَشَع َةَعْبَس ةَنْوْنْسَمْلا ُتالاَسِتْغالَأَو

 3 ها ص سم ص رز 1 سام الا هل 98 +

 ١ كلا َنوُكُي ْنَأ ىْغَبي ٍبَيَو ؛ٌرْسَلاَو ةئتفلا نم نِهِعاَمِتِجاَو نهجورخ يف

 . ِءاَسْنلَأك

 روما 6م ع

 « اهي ووتش منهج را ةَاَرَع هواري

 2 007 يم ىو داو
 ةَنونْسَمل أ ٍلاّسغألا ىف اصف

 - وع تال تلار 2 5 296 م 4 م هرص 314 7 8 هر

 (الْشغ َرَشَع َةَعْبَس) انُه اًهْنِم ُروُكْذَمْلا «ةَريِثك (ةنوئْسَملا ُتاالاَسِتْغالَاَو)

 .ةَدَحَوُمْلا ىَلَع ٍنيّسل أ ميِدقتب



 ل برشا بيطَخلا َدَمْحَأ نب ِدَمَحُ

 : ةَعْمُجْلأ لْسْغ

5 ًِ 0 7 020 

 اَهَروُضُح ُديِرُي ْنَمِل (ِةَعْمُجْلا لسغ) :َرَشَع َةَعبَسلا نم َكَوَألأ ُركْذَأَسَو
 هَمتلَو لاَجْرلا َنِم ةَمْقُجْلا نأ نم :ثيِدَحِل ةَعْلُجْل ِْلَع ْبجَيمَلْنِإَ
 لَو 2.( : مقَر ع ٌملْسْمَو ؛,ظ6 : مقر ل, ُيِراَخْمْلا (لِسَمْمَيَلَف

 ؛1814 : مقر 36١ :ةحْفَص ُيِسِلاَيّْطلاَو ؛ 100+ :مْفَر 04/9 ُدَمْحَأَو 41400 :مُقَر ٠05/8

 صم يا

 وُيَأَو ؛504 : مَقَر 01377/١ ُقِدْيَمُحْلاَو 011 : مَقَر 2144 /* ٍقاَّزَرلَأ ُدِبَعَو 4١71/١ ُييِعِفاَشلأَو

 يف ُنِناَرَبَطلأَو ؟6/ : مقر ال4 ١/ طَسوألا» يف ٌنِناَرَيَطلأَ 0 : مقَر 2753/9 َلْعَي

 تقبل ِرَبْحَلَو ٠ [0444 : :مقَر كمر ُىَِقَمَْبْلاَو م0 :مقَر لا َنِييِماَشلأ»

 لنسب وقل ف ينال ٠ مك : مقر 21137 /7 (ةَقِرْعَمْلأ) ي يف ُةاَرَعَو ؛ ١ :مقر 9 /3]

 هيأ مل نمو لِيَ هالو لاجل نم علل ىنأ نم» :حيجَص

 «؟ِمِلتْحُم لك ىَلَع ٌبِجحاَو ِةَعْخْجْلا ٌلْسْغ» : َيِوُرَو

  ” 0١[ٌيِوْدُحْلا ٍديِعَس يبأ ثب ٍلَح ْنِم 447 :مَقَر 080/55 ضو 4/860 :مقر .

 ْتَْمْعَْو اَهَِف َةَعُمُجْآ َمْوَي ًاَضَوَت ْنَم»١ ُريَخ ٍبوُجْولَا ِنَع اَذلَه َفَرَصَو

 ُهنَّسَحَو [4497 :مُفَر 3/51 ٌئِذِمَرَتلأ ُهاَوَر .«لَضْفَأ لْعْلاَف َلَسَتْعأ ٍنَمَو
2 

 وع 8

 :مُقَر 27/8 ُدَمْحَأَو ؛ : مقر 245 /* ُنِئاَسَتلَآَو ؛"04 :مَقَر ١//37. َدُّواَد وُبأ ُهَجَرْخَأَو
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 ُنْبَأَو ؟١154 :مقَر 2474/١ ٌنِِراَّدلََو 45076 :مقَر 2487/١ َةَبْيَش يبأ نْبَأَو

 ؛0104 :مُقَر ك5 /* ْنِقَيْيَبْلاَو 4١19/١ ُيِواَحّطلَو ؛؟180 :مَُقَر ءى١ :ةّحْفَص ِدوُراَجْلآ

 .[5411/ :مَقَر 23199 /1 ٌنِناَربَطلَأَو



 عاَجش يبأ ِظاَفْلَأ لَح يف ٌعاَنْفإل ل

 ل 2ص 8 هولك ٠:7 0 ص
 .ء« فوّسكلاَو . ففوسخلاَو «ِء قسم الاو ءٍنُيدْيِعْلاَو

 ١ : لكي هلوَقَك ٠ مويا هنَمَلَع راَبخألا َن ند ؛ قِداَّصلأ ٍرْجَمْلأ نم َُنْهََ

 لل ٌيِراَخْبْلا] ٌتيِدَحْلا «ئّلوألا ةعاّسلا يف َحاَر رمت هع مْوَي َلَسَتْغَأ

 لالالا ١/ ٌيِذِمْدتلاَو ؛؟١0 : مُقَر قلك َدْواَد وُبَأَو 0 : مُكَر ,ه87 /؟ ٌمِلْسُمَو 6١ : مقر

 :مقَر 1/١ ٠ ُكِلاَمَو ؛؟1888 :مْقَر .44/* ُيِئاَسّنلَآَو ؛ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو «449 :مْفَر

 ٍ؛ُلَضْفَأ ة علل ىلإ ِهباَهَذ نم ُهئيِرَقَتَو ء[ا1لاله :مَقَر 2217 لال َناَجِح ُنْبَأَو ؛؟؟310

 ةَهيركْلأ ٍةَح حيال نتن َن دوما يف بأ

 يف فلَتْخُم ُهّنأل نقرأ لش عا رْمَه ُريِكبتلاَو لَمْ َن َضَراَعَت ول

 هرْكِيَو لتعم ِةبََجْلاب الو ثدحْاب ةعْلجْلا لسع لطي الو «وبوُجو

 ءِدَحَأ ُلُكِل ئحضألاَو ٍرطِفْل : (ِنْيَديِعْل )أ لشغ) :ُتِلاَتلآَو يِناَثلآ ()

 .ِةَعْلُجْلا فالخب ُهَلُلْسْعْلاَف «ةنيز ُموَيُهَنأل (ةلّصلا ٍرْضْحَيْمَل ْنإَو
 ل 2

 72 0 امس ا سلا مه - و وو 6 و

 مة.رو رو لة هوو جس 72 7 - هاي 9# ا هير
 كعب هلعف لح أ ناك و ليلا فصني كف لخدَيَو

 ُلْسُعَل 6 مس سام

 في مَ ْوَلَف مار رم امل نودي دارس لأَن ؛ِرْجَْفْل

 ري .ْمِهْيَلَع َّقَسَل ِرْجَمْلآ َلِبَ اَمُهَ
 .ٍرْجَفْلأ ٍناَذَأ يف

 . اهل جوُوْخْلأ َدْنِع (ِءاَقْسِتْسالا) ِةلَص ُلْسُع : ُعِباَولأ (و)

 رَمَقْلِل ةَمَجْعُمْلا ِءاَحْلاِب «(يفوُسْخْلا) ةالَص ُلْسُغ :ُسسِماَحْلآ (2)

 .سْمَّشلِل فاَكْلأِب «(يفوُمُكْلا) ٍةالَص ُلْسُغ :ُسِداَسلآ (3)



 ١ ٌيِنبْرْشلأ بيطَخْ َدَمْحأ ِنْب دَمَحُم

 , ملْسَأ اذإ رِفاكلاَو « ِتْيَملأ لْسْعْنِم ٌلْسْعَلَأَو

 يف امك ٌحَصفألأ د َوُه سْمَّسلِب فوُسَكْلاَو ِرَمَقلاِب فوُسُحْلا ُصيِصْخَت

 ءاّمهيف ُهلَوَأ ِفاَكلأب ُفوُمْكْل : ليِقَو .ةَسكَع َيِكْحَو 2 ا

 . َكِلَذ ُرْيَغ َليِقَو . ةدخآ ُفوُمحْلَو

 ْمَأ اًمِلْسُم ْتْيَمْلأ َناَكَأ ٌءاَوَس «(ِتْيَمْلا لْسَغ ْنِم ُلْسْعْلا) : ٌعباَسلآ ()
 اَنْيَم لسع ْنَمل : لكَ هلؤقل « ٍضْئاَحَك ءالل م اًرهاط ٌلِساَعْلأ َناَكأ ٌءاَوَسَو ا

 ُيىَمَعْببْلاَو ؛19» :مقَر 581 ٌيِذِمَرَتل َهاَوَر «(أَضَوَتَيلَف يح ْنَمَو «ْل سعي

 . ُةلّسْحو [174 :مُقَر 0١

 اذإ لسغ مكتْيَم لسغ يف ْمكيل ل١ :ِةئلَع هلؤقل جي مل اًمَنِإَو 8 24 2 0 م م م نال 0 3 2 ما

 . [يِراَخْبْلا ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 15 :مْفَر 045/1 ُمِكاَحْلأ ُهاَوَر .(ُهوُمَتلَسَغ

 . هّسَم نم ٌءوضْوْلأ رَسُي و

 ىمالْسإلِل اًميظغعت (مَلْسَأ اَذِإ) ال ٌكَترَم لَ (رِفاَكل ُلْسْغ) : ُنماَتلأ 0(

 : مَ « َُئاَسَتلأَو م6 : مَقَر ٌيِذِمْرَتلأ] َمَلْسَأ اَمَل هب ٍمِصاَع ّنْ 1 َسْمَف هلو َرمَأ ' َْقَو

 نأ ؛ ٌبِحَي مل امَِّإَو ء[؟54 :مْفَر ةمْيَرْخ ُنْبأَو ؛١14١ :مُقَر ءَناَّبِح ُنْبَأَو 4

 ام هرفك ىف ُهَل نضر ادع لن هد وغلا ا َءاَمَج
 27 هومر

 . حَصأل



 , ماّرخإلا َدْنَع َلْسْعلَأَو « اَقاَقأ اذإ ِهْيَلَع ىَمْعُملَأَو ِنْوْنْجَمْلَأَو ص ال52 و ى,ة صر 000 7 هو 07 مر ىىثو رصر

 ْنَم ريِفكَت مهمالك يف هب حَرَصْملأ لب هَ َدْعَب مالُسِإلَأ ريخ ىلإ َليِبَس ال
 مك 7 1 رم 7

 َكْلَي ِرفُكلا ىَلَع هئاَقْبب ٌةاضرل « ءملسأ مث 7 اف ٌبَهذأ :َمِلْسُيِل هَءاَج

2 2 

 . ةنونج َمَطَقَت ْنِإَو «(ِنوُنْجَمْلا) ُلْسْغ : ُعِساَتلَأ ()

 ْنَقَحَتَي ْمَلَو (اقاَقأ اَذِإ) َةَطْحَل ْوَلَو (هْيَلَع ىَمْعُمْلا) ُلْسْع : ٌدِشاَعْلأ ()

 مِلْسُمَو 540 :مقَو ُيِراَخِبْلا] ٍناَحْيَشلأ ُهاَوَر . ِءاَمْعِإلَأ يف عابّتالل ُلاَرْنِإ اَمُهْنِم
 ١ .[414 :مقَر

 َّنُج ْنَم لَ : ُيِِفاَّشلأ َلاَق اَمُك ُلاَقْي ُهَّنأل ءئلؤأ ْلَب ءَنونُجْلأآ ُهاَنْعَم يِفَو
 مذ

 7 . لزنأَو
 سس

 وع

 ا : َرْشَع َيِداَحْلَ )0

 َو ةأْرَمْلا ضْيَح ٍلاَح يف

 ىلَع الْدلَح َناَك ْوَلَو َةَفَرَسُمْلا (ةَكَم 31 "نشل :َرَّشَع يِناَنلآ (و)
 .مَألا» يف ص وُضْنَمْل

 لَو ءاَمهب أ ٍةَرْمُع وأ جب (ماّرخإلأ َدْنَع

 3 | ح ١) مج اعكثعح ٠ 2 هم 0 َّل -_ ا ل 0 أ 0 اَذاَم 8 9 1 1 هه و 2 ١ لاق

 هنآ ةهجج نم 0 م نم ل - ببليح و :ّئ
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 هش( مه ندم 2 و ضد # له 1 2 كار وكم همكم 3 120
 لحم نم ةَرمعب | مّرحأ ول ام فنصمل | قالطإ نم يسسيو («(ةيف عمي .٠ 3 1 و١ .5م

2 
 - وو و م5 - هَ 2 س8 و هيي ص <



 ١4 َينيبْرَّشلآ بيطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 كو

 3 :.الثلا ٍراَمِجْل يمَرْلَو ؛ ةفلَدْرُمِب ب ِتْيَمْللَو ' ةَقَرعِب ٍفْوَكْوْلِلَو

 « فاَوّطللَو

 ةَرَمَنب لوك ُلَصْفَألاَو «(ةَقَرَعِب فوقْؤْلل) ُّلْمْعْلا :ّرَشَع تلال ()

 بيرت َنِكل ءِرجَمْلا َدْمَب لوزا َلبَفَو ءاَهرْيَغ يف نشل ُلْصَأ ُلْصْحَيَو
 فلا لع يف وباع نم هييرْتك لَ لول

 ضب ٍةَفيِعَض ِةَعيِرط ىَلَع (ةَقِلَدْرُمِب ِتيبَمْلِل) ُلْمْمْلآ :َرَسَع َعباَرلآ (3)
 «روُهْمُجْلا نَع َء (ِدَئاَوَّرلَآ» ين ُهاَكَحَو كةْضْوَرْلأ» يف ْتَهْذَمْلأَو : َنييِقاَرعْل

 ُفوُقولا َوُهَو ءِرّشلأ موي : حْبُص َدَْب ةقِلَْزُمِب وُ ةباَخيسأآ ٌماَمإلا َصصْنَو

 ْ ٍماَرَحْلأ ٍرَعْشَملِب

 ْوَي لكل (ْثاَّدلأ ٍراَمِجَل أ يِمَرل) ُلْسْعْلأ :َر َرَشَع َسِماَحْل 2

 رتل تل زج ينو ل ف «ىرل

 يْمَر فالخب ٌّعِسّنم َُقَو َنَألَو ءٍديِعْلا لْسُعب ءاميكأ : (ِةَضَْرلآ» يف َلاَق
0-7 
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 ريك اني شوو يك 20000007 : اًضْيَأ هيف َلاَقَو

 . َقْلَحْللَو عاَدَوْلآَو َةَضاَقِإلَأ فاّوَطِل ٍلاَسْغَأ ةثالث ميِدَقلأ يف َداَزَو :َلاَ

 الأ هذول باّبْختْسال ْمَدَع َديِدَجلأ َّنأ ُهلِصاَحَو : (ِتاَمهُمْلا» يف َلاَق
 يساس رس ىلا علا

 . ُدَمَتْعُمْلا َوُه اَذْلَهَو . هنأ . (جاَْنِمْلا» مالك َضَتَقُم َوُهَو قتال



 قال ١0
 دس 1-5

 ع

5 03 
0-0 

59 
1 ١ 

© 

1 

0 

 اًهْنم ْلَب «ُتمَصُمْلا ُهَلاَف اًميف ُِصَحْنَت ال ةَنوُنْسَمْلا َلاَسْغَأل َّنَآ اَنْمَدَق ْنَق
 . جور ةَداَرِإ قا ملا ص جوُرْخْل َنمَو ءةَماَجِحْلا نم هك

 َةَعاَمَجْلا ْدْضْحَي ْنَمِب ٌيِعرْدأل ُهَدَيَقَو َناَضَمَر ْنِم َةَلْيَل لُكلَو ءيفاكتغالِلَو

 ءنَسْلَأِب ٌيِبَّصلأ عوُلبلو ءِةئاَعْلا ِقْلَحِلَو ؛مّرَحْل ٍلوُحُدِلَو ؛ٌرِهاَظ َوُهَو

 الآ َوُه َنوُكَيَ ءحَسْنلآ ضب يف ٌةَدوُجْوَم ّيِحَو َةََرْشُمْلا ةنيِدَمْل أ ٍلوُحُدِلَو

 امِتْجآ ّلُك َدْنِعَو ءِنَدَبْلآ ةَحِئاَوٍريكَتِلَو «يِداَولآ ِناَْيَس نع َرْشَع
 ّنِم َكِلَذ يف اَمِل اَهَّل اري الك سَْحْلا تال لأ اك اثأ يَ رْيَخْلآ عِماَجَم
 . ِتْيَمْلا لِساَغ ُلْسْغ مَ َقَعْنُجْلا لْسُغ تاآلاّستْغالآ هِذَه 70

 1 ل

 دع دلع دع

 . ىّهتن 21 [ .«عورلا ٌتحاَص 7

 ْنَم لق : ٌيِعِفاَشلأ ِلْوَقِ غول دب ِيَلَع يع وأ نب اَذإ اَدنَه مو

 مة 2000 7 ل خب

 ريقفلا لع 3 ا يف لصف

 /* َقَمْيَرُخ ُنْبأ] اَمِهْيَحِيِحَص ىف ٌناَبحَو ةَمْيَرْخ نبأ ربخك «ٌةَريِثك ُهُراَبَخَأَو



 ١ ٌيِنيبْرْسلأ ب طخ لأَر َدَّمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 ا دخلا ١ لَع 1
 ص . نّيفحل لع و

 1 ٍرِفاَسُمْلِل صح ٍلِلكَي هنأ 8 :ةَركَب يبأ ْنَع [ "58 شك ناجح نبأ ءةم

 .اًهْيَلَع َحَسْمَي نأ هيَمخ َرسبلف رهط َ اذإ ةَلْيَلَو اًمْوَي قُملِلَو «َنهيِلاَيلَو

 رْضَبْل ٍنَسَحْلأ ِنَع 14300 :مْقَر ىطَسْوَألا»] ردم ْنْبَأ ئَوَرَو
 هل هر

ٍّ 

 . ِنْيَمْحْل ولع حسم لك يَ نأ ة ةَباَحَّصلآ َنِم َنوُعْبَس يِنْدَدَح

 ه] (دكِلجْرَأَول : ىَلاَعَت ِهِلْوَق يِن ٌرَجْلأ ةَءاَرِق َّنِإ : َنيِرّسَمُمْلا ضَْب َلاَكَو

 . نْيَمْحْل ىلع حْسَمْلِل [ : ةيآلأ /ةَدئاَمْلآ ٌةَروُس

 ؛ِنْيَلْجَرلآ ٍلْسَغ ْنَع اَلَدَب ءوْصْوْلا يف (ٌرِئاَج ٍنْيَمْحْلا ىَلَع ُحْسَمْلاَو)
 ين َلاَق اَمَك ُلَصْفَأ ُلْمُمْلاَو «ُحْمَمْلا وأ ُلْمُْلا هيبآل ََلَع ُبِجاَوْلاَ
 .ٍرِفاَسُمْل ٍةالَص باب رخآ يِف (ةَضْوَّرلَأ»

 هِزاَوْج يف اَكَش و وأ دنس ِنَع َةَبْغَر َحْمَمْل كوت ْنِإ مَعَ

 َتْوَف فاح ؤأ ءال ؤأ ٌهلْغِف ُهل ٌروُجَي ْلَه َكَش ُهَّنأ ال هْيَلِإ ُهُّسْفن ّنْيَمْطَت

 ةكرت ُهَرْكُي لب «ُلَصْفَأ ُحْسَمْلَف ؟َكِلَذ َوْحَن وأ ريِسَأ َاَقْنِإ وأ َةَفَرَعْوأ َةَعاَمْجْلآ
 هه

٠. 

0 
.6 
0 

 دسم

2 
 يلا نخ نص

 ٍنْيَتَريخألا يف قئاللأو «رصخُرلا ٍرْئاَس يف ُلوَعْلا اَذَكَو .ىلوألا يف

 ُتوُجْؤْل

 ؛اًمهيِف َحْسَم ال ءاَبوُدنَم ْوَلَو َلْسْعْلاَوةَس َةَساَجَّنلأ ةَلاَزِإ (ءوْضْوْلأ» :ب َجَرَخَو

 دوا ئرخألا لسع عم لج ف خل فشلا لع نصل : :بَو

 يِفْكَي الق َةَعوُطَقَمْلا ضْحَب َيِقْب ْنِإ الإ .قملشلا يف ةفش نبل فلل ٠
 ْرْجَ مل ةليِلَع هْيلْجِر ئدخإ ْتَناَك لَو ءافْخ َضْعَبْل َكِلْذ َسَبْلُي َتَح
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 ّىهف ةليلعلا نع ُمُمَيَتلأ بجي ذإ ؛هّيلع حّسْملل فخلا رخل نسا

 .ُةفِرْحَتَس اَمُك اَعباَر َكَرَتَو و (طِئاَرَش  ةلعي) ءاخ خنصلا عيان

 ء(لاَمَك َدْعَب امُهسبل) ِنيَْحْلآ ىَلَع حْمْلآ ُديِرُم (َىدمتي نأ) :لوذل
 لبق اَمُهَسِبل ْوَلَف ءقباّسلأ ِثيِدَحْلِل ءِنْيَتَدَحْل ّنِم (ةراَهّطلا) . .ماَمَت

 ْنِم اَمُهَعِرني ْنَأ لإ ٌحْسَمْلآ زجَي مل ِنْيَمحْلآ يف اَمُهَلَسَغَو هْيلْجَر

 .ِنْيَمْحْلا يف اَمُهَلِخْدُي َمث ٠ مقل عِضْوَم

  ئَرخ 200 ءاهينش دنَب اممادخإ لذ ولو

0 ْ 
 خت ل هَ و

 مدقلا عِضْوَم ىلإ امه 02 قة نين ذنب 1١ 35

 َلْئَق تفْخْلا َسِبَلَو اَمُهْنَع ءوُضْوْلا ءاَضْعَأ َلَسَعَف ؛ِناَنَدحْلآ هيَ َناَك لَو

 لالا لنك لحي وتم حتت نت يف نع

 د 1

 ع
6 9 5-4-6 0 

0 6 
6 6 

 ىا ا ”"6لا

 ٍدْيَق ىلإ ةَجاَح 15 3 يجول ع فاول ّنضرَتْغَأ َكِلذِلَر داماك

 نأ ظني اَمُهاَدْحِإ وأ هْيَلْجِر لِسْمَي ْمَل ْنَم َّنأل ماش



 ١ / َيِنيبْرَسلا بيطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 2 ِنْيَمَدَقْلا ّنِم ضْرْفْلأ لْسَغ َّلَحَمِل ِن نْيَرَتاَس اَنْوكَي ْنَأَو

 هس

 . ضْعَبْلأ ةَداَرِإ مُهَوَت ٍلاَمِتْحال أ ءاًديِكَأَت َرِكذ كلذ َّنَأِب : ب َبيِجَأَ

 لحمل نيب داَس) ٠ ِناَمْحْل : ْيَأ :(اَنوُكَي ْنَأ) : ٍطوُرشلأ ّنِم يناَّتلَ 00

 رئاَّس نم هيَ هيمي مقل َوُهَو ءءوْضْوْلا يف (ِنْيَمَدَقلآ رن ٍضْرْفْلا ٍلْسَغ
 سأأَدلأ َعِساَو َناَك ْنَأك الع نم ْمَدقْلآ يرو ٠ .ئلغألا َّنِم آل بِناَوَجْل

 تنل ب ١ ٍبئاََجلاَو ىلغألا َن نس نإ ]ف ةدزتلا راس دك ري مل

 م ع

 وه ضف

 لَو ءْرَص الو ضي مَ قِفَص ياا ام ال وأ ةناطبْلا ِتَقوَحَت ولو

 ويحل انه مه ِرَتَسْلأب داَرْمْلَو ؛ٌرُضَي مل نبذ احنُم ٍرْيَغ ِنْيَعِضْوَم ْنِم اَنَقّرَحَت
 اَنْ َدْضَقْلا َّنآل ؛ة َرَْعْلا ِرِتاَس َسْكَع ُفاَقَّشلآ يِفْكيَف ؛ةَ ولآ تمي ام ال

 .ةيْؤْدلأ ُعنم َمَتَو «ِءاَمْلأ ذو ُمْنَم
 «ِرِتاَسلا بَبَسِب لْجّرلأ لْسَغ ٌرْسْع ٌفْخْلأ يف َريتْعُمْلاَنِإ : ؛ٍعوُمْجَملآ» يف َلاََو

 . لْضْحَيْمَلَو ِنوُيعْلأ ِنَع مْرِجِباَهّرْمَس ةَرْوَْلآ ِرْثَسبةوُصَقَمْلاَو (َلَصَحْدَقَو

 وَ َلَحَم ِرْبَغ ْنِم لْجّرلأ ىلإ َِملآ دو ُعَتمَي ال جوُمْدَم يِزْجُي اََو
 َدوُقَتلأ ْعَنْمَت اَهَنَأ فاَمِجْلأ ّنِم َتِلاَعْلآ َّنَأل ؛هيَقاَفَص َِدَعِل ِْيَلَع ٌتْص وَ
 امي اَبِحاَو ُلْسَعْلا ىّقبَيَف ءصُخّرَتلا ىَلَع َهلاَدلآ صوُصُتلآ اَهْيَلِإ ُفِرَصَْت

- 

 .اَهاَدذَع



 عاجش اججش يِبأ ظ ٍطاَفْلأ لَح يف ٌعامإل اد

 | َمِهَْلَع يْمَملآ عب ب ُنكْمُي امم اًنْوَكَي ْنأَو

 يِشَملأ ُم عباتت نكْمُي اًمِم) اَعَم (اَنوُكَي ْنَأ) : طوُرُْشلا نم ُتلاَّثلأ ()

 هب ْتَرَج امم اَمِهرْيَغَو ٍلاَح يلو اعلا ل يجاحل فا ٍدُدَرَتِل (””اَمِهْيَلَع
 هم | هل

 ٌدَعَقُم هم ُهسبال َناَك ْوَلَو ٌةَداَعْلَأ

 ا رْدَق يف فلتخ اتخأَو
 هَ

 0 5 كى و 00 معن ر <: 20 ا

 ٍلاَيل ثالثب ٌئِلماَحَملا هطيبضف ءاّهيف ددرن
8 

3-1 

 .اًدِعاَصف

 -_ 2 م ع ى ص هر 2 م م 7 م . م

 ةفاَسْمب ٍدِماَح وُبأ خّيشلا ةطَبض اَم ٌدَمَتْعُمْلا :«تاّمهُملأ» يِف لاقَو
1١ 

 . نّهَتنأ . اًبيرقت رضقلا

 ُدُدَرَلَأ َريَتْعُمْلا َّنأ د اَمعْلآ نبأ لاَ اَمَك «َنيِرتكألا مالك ىلإ ُبَر ةألأَو

 َنهيِلاَيلَو ٍماّيَأ ةثالث ٍرْفَسَو هوحْنَو قمل لِيَ مَْي ٍرفَس جئاوحل هيف
 4. سو 17

 ال 1 از تي كلل ِءاَضِقْنَأ َدْعَب ُهَنَأل ؛ٍرْضَق َرْفَس ' َس ٍرِفاَسْمْلل

 0 هِيَ : ردح ْنِم ُدَحَممْلا كِل يف ٌاَوَسَو «َكِلذِل هبف د ٌدرَعلا َنكْمَي
 هه

 وأ «٠ ك هليل َركذ اَمِل هيف ُْشَمْل ُنِكْمُي ال اَم فالخب ؛ٍةَْبطُم قرح
 ! و ةيوشطلا بروك هيض وأ سول نب هل عِناَمْل ِهِسْأَر ٍديِدْحَتِل

 هقيض ْوَأ هتَعَس هتَعَس ٍطْرَمِل وَ 'ةَميِظَعْلا ةَبْسَحْلاَك هِظلِِل ْوَأ ءيفيِعَض ٍدْلِج ْنِم
 يف َةدئاَف لَو .َكِلذ لئمل جاع الذ يلع خدملا يي الم مَنِ رخَ
 . هيف يشَمْلأب عتب دب ُقّيَّضلأ َنوُكَي ْنَأ الإ :« رْمْجَمْلَا» يف َلاَق ِهَتَماَدِإ

 .يفالخ الب ِهْيَلَع ٌحْسَمْل سم أ ائفك «بْؤَق ْنَع : (يِفاَكْلا» يف َلاَقَو

١١٠ 

45“ 
- 

 ا

 يب ريَجْْل ."اًمهيفا : خَسْشلأ ضْعَب يف 20غ(



 ١ 0 ا ع 6 0

 - و

 0 يلا نجف وو لجأ يعبأ لو أ ع

 .ِنيعلأ ُنِحَن َوُهَو لدا ٍنَع ُحَسْمُي فيك : ءاَهَتَساَجَت َكَْت مل اَم ِثَدَحلآ

 ُدوْصْقَمْلا ّيِه َةالَّصلأ َّنَأ ,«ٍعوُمْجَمْلا يف امك سجتلأك ُسَجَتْملآَو

 امك اَهَل عبانلأَك ٠ ِهوْحَنَو فَحْضُمْلأ نص ْنِم اَهاَدَع اَمَو ءحْسَمْلأ نم ٌئِلْضَل

 رم

 آل ام الع ْنِم َحَسَمَو امنع د ْوفْعَم ةَساَجَن َفْحْلآ َلَع َناك ْوَل مَعَ

 ُهَمِزَلَو ءْتيِوَلَتلَأ َداَز ٍةَساَجَّتلآ َلَع َحَسَم ْنِإَف ُهُحْسَم ّعَص ِهْيَلَع َةَساَجَن

 .«عوُمْجَمْلا» يف ُهَرَكذ ؛ِهِدَي ٌلْسَغَو ُهَلْسَغ ٍذِئَديِح

 سهران

 ٍلْسَكلاَ رهط «ْبْطَر ٌرَمّشلا وأ ُتْخْلآَو ءٍسجن ِرّمَسب ُهَّفُح ٌرَرَح ْوَل :ٌعَْ
 هيف يّلَصُيَو ٠ :ةّلبيُمْلا لْجَرلأ ُنسَجَتُي الق هُهْنَع ىَفْخُيَو ِزَرَكْل ّلَحَم َنوُد ُهٌرِهاَظ
 َةّمِعْطَأل يف ؛َةْضْوَّرلأ» يف امك هب ئَولَبل موُمَعِل َلِفاَوَتلأَو َيضئا رمل

 هيف َّلَصُي ال ُهَنَأ ْنِم «قيِقّْتلأ» يف اَمِل اًنالَخ

 ٌكايوُط ؤأ اًريِصَق اًرْفَس ٌرفاَسُمْلَاَو هتَماق هاب اًيِصاَع ْوَلَو (ٌميِقُمْلآ ْحَسْميَو)



 2 هخ

 3 .٠ 0 50 1 07 و موسم ماقول مس هس

 ؟ اًيلب ماَّيأ ةثالث َرِفاَسِمْلاَو « ةلَيْلَو ام
 م 2 4. 77 3 4.

 «ِنْيَلِماَك (ةلْيَلَو اَمْوَي 7 مضل يف تمي رس لع اذكر هِرْفَّسِب ٍصاَع َّوُهَو

 انواسملا) حسني (2) «وتلا هذه يف ءوُضْؤلاي شيت هَحيِبْتْسَي ام اَمْلآِب ُحيبَتْسَيَ

 يف ٍءوضْؤولاب ُهُحيِْسَي ُهُحِيَتْمَي اَم حْسَمْلاب ُم َحيِبتْسَيف عنف نيو لق رع رق

 [؟075 :مقَر] ممل :4 دبَخو «لضَفْلأ وأ اسلآ ُرَبَحْلا َكِلَذ ُليِلَدَو ةّدُمْلأ ِهِذَه

 ؟نْيَمْحْلا ىَلَع دا نع ملط يأ نأ لع لح يلع نإ عئتش نت

 عقم لو نات راسل نيكو 5 ءشلأ َلوُسَر َلَعَج :َلاَقَف

 َلَوَألأ َمْوَيلأ َقَبَس َسَأ َوَس اهب ةلِصَتُم ٍلاَيَ ثالث َنِهيِلاَيَل» ب ب ُداَوُمْلآَو

 .9 أ هلت
 ولف

 ْويِلأ وأ َةَعباَر
-1 

1 3 

8 0 

 د ني يِاَمْلأ

 قمل

 دسجا ١ 3ذع _آ
 ت6

2 
 ثدلدح

 م
 ا ها

 هم

 وو
 كلَ
 كلذ

 ليلا ء
 ة ىَلَعَو عبار

2 

5 
4 

 د ا 15 ا  5000يا ١ 2 عبم
 فنا

 3ث

 ع عدم طرفي ,ةضاعتنشلا نقلا ع ُةَقالْطِإ لِمَش :ٌةيِنت

 ألو هِْيمَك هب قاَميالاَو هبل ىلإ خ اني ُهّنَأل ؟ ؛ حيِحّصلا ىَلَع فحل

 َريَغ هسل َدْعَب دخول نأ ءاَضَِأ حملا يعي راهب َةالَّصلأ ُديِفَتْسَي

 ءطَقَف َةَضيِرَفِل حسم اَضْرَ سبل ءوُضْوِب َيَلَصُب ْنَأ َلْبَق مِئاَدلآ ِهْيَدَح

 لق لإ سني ْمَل اًضِرق سبل ٍءوضُْوِب ىَلَص ْدَق و «ثّدخأ ْنإَو َلِفاَوْنِلَو
2-20 

 ع 6

 َداَرأ نإ كلذ ْنم َرثكأ ُديِفُي ال َوُهَو هِرْهَط ىَلَع ب ْتََنَرُم ُةَحْسَم َّنأل ؛ طق



 ١ يشل ب
 ها و هر 00 و ير وص 2

 ىلا مس مساس ه٠ 7 كلل 0 هما هو 8 0" ىو و 2001000

 :م عمم إف ٠ يشل سبأ غب طيخُي نيج نم غلا هذيلا
 2 1 2 و 8

 هممرلا سس : يأ َءاَقَأ ا سا لس ساس ا ٌةاَي 4 1

 . ميقم حسم منا م مث ِرْمَّسلأ ْيِف َحَسَم ْوَأَرَف مدر

 2 هه

 ةبنّشلأب ٌتِدْحُم ُهَّنَذل ؛لماَكْلأ ُرْوَّطلَأَو فْحْلآ ُعْرَن َبَجَو ئَرْخُأ ةَضيِرَق

 َرْهَط نإ ةَقيِقَح ٍثَدَح ىَلَع َنسَِل ُهَنَكَ ؛َلِفاَوَنَو ٍةَضيِرَف ىلع َداَز ام

 ْىَعَن ءٍرْهَط فاتئيْسأ ىَلِإ ُهَعَم ُجاَبْحَي الق ُمِئاَدلآ ُهْنَدَح ام
00 

 . ا طب يوجب كد يحلم ري رطل دب للا يف وُ

 ُق

 ءاَضِقْنآ نيج ْنِم)ٍرفاَمْلآَو مِيِقُمْلا َقَح يف ٍحْسَمِْل (وَدْملآ هبا
- 

 خدي حلا ِزاَوج تف نأل (يمُخْلا سبأ دغب) هيف (ثيخب )يذل ِنَمّرلَ

 مهتما تَصَقْنأ َتَح خَسْمَي ْمَلَو تدخأ اذِإَف ؛ُهْنِم ُهَنَّدُم م ثرتعأ َكِلَ

 بَسْخُت ْمَل ْثِدْحُي ْمَل أ ءِةَراَهَط ىَلَع اَسَْل َفيئاتْسَي مَ مَ ُحْنَمْلأ رْجَي
 نيج ْنِم اًهَتْقَو ٌءاَدتْبأ َناَكَف ةتفَوم ةَداَبِع اَهّنَذل ؟ كام اًرْهَش ّىِقَب لَو فدل

 ِءاَدتْبأ نم ُبَسْحُت آل َةَدْمْلأ َّنَأ َرَدَقَت اًمم مِلُعَو ٠ .ةالطأت اًهِلْعِف ْزاَوَج

 ْثَّدَحْلا د َتَدَحْلا ُمُهَفالْطِإ ! َلَمَشَو َةَدُمْلأ َيِلاَغ َقِرْعتْسَي َْْسَي امر ُهَنَأَل ؛ِثَدَحْل

 .َكِلْذَك َوُهَو 0 ِسْمّللآَو مول

 (َرَفاَس م١ ويَنُح ىَلَع (رصَحْلا يف ْم) ُميِقُمْلا ْثَدَحْلآ َدْعَب (َحَسَم ْنِإَف)
- 

 03 0 00 و

2-2 
 ]ل

 ِءاَفيِتْس 1 َلْيَق (ماََآ هت .رقشلآ يع ىلع اس (حسصذأ) ءرضق , رس

 رصف واصل رص لَم (ميقخ حنم) امن ل (تأ) «ميقفلا د
4 



 مام ام م دف دف ادم ده ده اف واو و د. و واو فاه و دو او هواه دو هاف واه فاه فاو فاو هاف ده و و هدو ها ع ده هد هه هاش

 . رَهظَي ب اّميِف هتبؤت دْعَب ىرخألا مث د ٍصاَع َوُهَو هْيَلْج + ر ىدخإ َحَسَم

 2 د

 َسَبلَت ْنِإَو ءاَرَضَح ِثَدَحلأب َةَرْبِع ال هنأ حْسَملأ رابتغأ َنِم َمِلَع دق :ٌةيبنَ
 6 07 2 5 80 25 <. 0 سَ 1 هَ هن .٠ كل 5 11

 ال ٍريخآتلاب َوُه اَمنإ ُةناّيضِعَر ءاّرضح ةالّصلا تف ٌيِضُمب اَلَو ؛ةّذملاب

 و و و م هم هرم
 نأ ؛ ال كاَح َنوُكَي نأ ٌتففْحْلأ يف طمس لَو ؛ ةّصخّدلأ هب ىزلا رفّسلاب

 يِف ِرْضَقْلأ عْنَم فالخب قَصخّدلل ٌروَجُمْلأ ُهَل 0 6 - د ل 6 00007

 بوُصْخَمْلا ئَلَع ُحْسَمْلا يِفْكم رَمَسلا ُهل ُرَوَجمْلا ذإ ةيوغتلا رفع
 بارت مُكَيتلَأك ءِلَجَّرلِل ٍِبَهْذَو ةّضف ْنِم دعو |

 كسب اًمِرْحُم : ذل لَنا ولام ءبابلا» يف تس و ( بوُضْعَم

 ْنِم للا نع ٌنِهَْم مِرخُمْلا َّنَأ بوُصْفَمْآ َنْيبَو هبي َقرَمْاَو ءٌرِهاَط ُهُهْجَوَو
 ْنَع يَّنلاَو ءويف يمل ميت نكي ال يِذلآ خلا َراَصَق «ٌنَل َوُم ُثْيَح

 ةدْيَغ شت ىشَتْسَاَو رْيَعْلأ لام ٍلاَمْعِتْسَ يف ّدَعَتم ُهَنِإ ُتْيَح ْنِم ٍبوُضْعَمْل أ سبل

 تا * 0
١ 

 . بوُضْخَمْلاَك ُهَّن دواّطلأَو ءاّفُح ُهْنِم َدَحَّتأ اَذِإ مدل َدْلِج
 00 م يت 4( ظش 2.354 ”تسومك ©. ليه سا اوروبا نس ريو 0

 يوق قف ناك نإ فخ قؤف فخ وهو .قومزج 07 َزْجُي اَلَو



 نانو ع اراه ا. د. ده هاه هاو او ده ها و هلو. هاه واو قيده سه ا. واه وا. ه ىو عاق و واه هاو واقاه هاو ده هه « ا هلأاو

 هْيلِإ ةَجاَسْلا موُمُعِل ٌفْحْلا يِف ةّصْخْدلا ٍدوُرُوِل ّيِوَق وأ َناَك اًفيِعَض

 ُهَدَي َلِخْدُي ْنَأ ُهنَكمأ ٌةَجاَح ِهَْلِإ ْتَعَد ْنِإَو ههَْلِإ ٌةَجاَحْلا ُدْعَت آل ّقوُمْرُجْلَو

 ُهَنأل اَبوَق َناَك ْنِإ ىَفَك ٍبفيِعَض َقْرَه ناك ْنِإَف «لَمْسَألآ َحَسْمَيَو اَمُهّنْيَب
 لَمْسَألا ىَلِإ َلِصَي نأ الإ ءلّمْسَألاَك اَلَق لَو قَفاَللاَك ٌلَفْسَألآَو ُتفْحْل

 اَمهِحْمَم ٍدْضَقِب وأ ءْطَقَم لَمْسَألا حنَم ٍدْضقب ناك نإ يِفْكيَف دام ٌيِرَقْل
 .حْسَمْلاِب ٍضَرفْلا طاق َدَصَ ُهَّنأل امهم ِءْيَش حم ٍدْضقب ال ذأ اع
 آل ام ِهِدْضَقِل يِفُكَي ال طق قوئزحلا حنت رضا هاما َلَصِ دق

 ِنيَيوَقْلا يف ٍلَمْسَألا ىَِإ ِءاَمْلأ ُلوُصُو ٌرَوَصتُيَو طقم ِهْيَلَع ُحْسَمْلا يِفْكَ

 ف ألا لع ع غاري أ رج لع انش نأ ؤأ : قا

 د

 اكرم هد عي أب اطول فرح ِقعوِهلَفسأو ةالغأ خلص نو

 اس رخآ لإ ئْمُبلأ دوي مث ءمباَصألآ ِرْهَط ىَلَع ىنْيلآَو بِقَعْلا تح

 ميس ءِهُيَدَي تأنيث م باسل ٍفاَرْطأ ىلإ | ىَرْسْمْلآَو
 500 يفق ذو لاحم نعت .اذألا فالح نعل

 َلَحَم يف سأل , : 6 حم همس : بيو فحل ُلْسَغَو هُراَرْكَت َركُيَو

 دري ْمَل ْذِإ ؛ِهِفْرَحَو هبِقَع َو هِْنِطاَيَو هِلَفْسَأِب ال فحل ىلع ٍرِهاَظب رمل



 | 3 1 ا. 00 ١ 7 010000 و 0 هذ

 اَمَو « ةذملا ٍءاضِقنأَو « اًمهعلخب : َءاّيشأ ةثالثب حّسْملا لطنَي
 4 ر# ر#

 د6 د د
 ع نك

 اًرَضَح َحَسَم ُهَّنأ أ ءاَهَءاَدتْبَ َيِسَن ْنَأَك ودم ِءاَقَب يف ٌكاَشِل َّحْسَم آَلَو
3 51 

 َمَجَر اَهيف ّكلَش اَذِإَف ُهَدُمْلآ اَْنِم ٍطوُرْشِب ب ةَصْخُر َْسَمْلا َّنأل ءاَدَمَس وأ

 : (ءاَي أ الج ا سبا نح يف (حنملا مكن (نادتو
 ٍ ٍضْعَب ٍروُهظب أ ءامِهِدَحَأ أ (اَمهِعْلَحِ) : لَو «

2 

2 

 .اَمِرْيغَوةَفاَفِلَو لْجِ ْنم هب رَمس
 ْنَأ اًمِهِدَحَأل َسْيَلَف ءاَمِهَفَح يف ِةَدوُدْحَمْلا (ِةَدُمْلأ ِءاَضِقْنأ) : يِناَنلأ ()
 .. :قئلاكلا يف حنا رفيع هيث ءاَضِنأ نب يصب

 < ؤأ بانج ْنِم (لْسْمْلا د ُبِجوُي اَم) : ُتِلاَثلآ ()

 ال امبال َلسْغآ ول نع ؛ ُسَبْلَي مث ُرَهَطَتَيَو ٌعَرنبَف «ةدالو
 هل ذأ وك نا لاَ َناَوْفَص ٍرَبَخِل َكِلَذَو  ّيِعِفاَّرلأ مالك ُهاَضتفأ امك

 انّرُمأَي

5 
2 

١-0 ١ « 0 1١ 

 إ نم لِ نيل ماي هنا اَنقاَمح ع ال نأ ارَفَس أ َنيِفاَسُم نك اذ



 هه وه وادم د« ا. اه اد. .اه عام ا. اق ده و هي واه و واه هو هاو ا .  هاو ده هو ودا. . ده هو اماه ةواو د« او ده دعاوى ام هو

 ُنْبَأَو ؛ 48و 87“ ١/ ُِئاَمَتلآ] ُهُريْغَو ["ه5# مهمه فك :مفَر] ٌيِذِمْرَتلَأ َهاَوَر . ةَبانَج وو

 . هوححصَو [195 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛؟127 :مُقَر هَّجاَم
 0-17 ١

 ِثَدَحلأ ٌَراَركَت ُرَّركَتَي ال كلذ َنألَو ءاَمانْعَم يف اَم ة ةَباَجْلَأِب َسِيِقَو

 جال راس لأب حسم امنع يف ذأ عت رجا َقَكَ ركض
 ه

: 

 2م

3 
 أ كُن سف نمو ؛وَمأ َعّرتاَو ُدَعأ مَن ةجاحلا نب ٍرْهْط ىَلَع ٍةَحوْضْوَم 2 9

 َوُهَو ُهَدْمْلا ٍتَصقْنآ وأ اَمِرْبَعَو ةَاَقِلَو لج نم وب رس 2 , ءْيَشَرَهَط

 رت دوار هط نال اف مَ لسع ٍثاذلا يف ٍحْسَمْلا رطب
 ْيَمَدَق لْسَغ ىلإ ةَج ةَجاَح الق ؛ ٍلْمَمْلآ ُرْهَط حْنَمْلا رهط :ب َّجَرَخَو ٠ . َكِلَذب

 اَهْنَع وفخم ِرَْع ِةساَجتب ِِرْبَغ وأ مدب ٌفُخْلآ يف ُهَلْجِر ْتَمَجَنَت وَ :ةمَِ

 َبَجَو ْنِكْمُي ْمَل ْنِإَو ٠ قدم نع علو هلت ثلا يف هل تك

 هةَعكَو ْعَسي اَم حْملآ دم نم َيِقَبْوََو ةْحْسَم لطبو ة ةَساَجسلَأ ٌلْسْعَو ٌعّرتلأ

 نال ؛ هتالَص ْتَدَقَعَن ةقعنأ رك يتعب ْمَرْحأَف ِِلاَغ ٍثَدَح َناَيرَط َدَقَتعأ وأ
2 

 ُهَقِراَمُيَو هِلاَحِب يِدَُمْل مِلَع ْوَلَو «ِب ايفا ّحَصَو ِلاَحلأ يف ٍةَراَهَط ىَلَع

 ١ن

 ّدَعِل ُهَضْفْنَي ْنأ فحل َسَبْلَي ْنَأ داَرأ ْنَمِل ٌبَحَتْسُي :(ِءاّيْخِإلا» يف لاق
 7 08 2 هَ 0. هل 0 2 ل
 . َكِلْذ ُدْحَت وأ وش وأ ترفع وأ ةّيَح هيف نوكُي

0 7 
 (دئاَوَّزلأ ْعَمْجَم١َو ؛١٠96 :مُقَر .137/4] ٌنيناَرَبْطلا ِهاَوَر اَمب كلذل لِدتْسا سرا يرعاه ُُ .٠ ا 1 هلآ #0 . 3 مو مر

 ٠ ريس سس
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 مس ص م م ٠ - هل 7 00 نه ص 2 هر

 7 3 و 1 َ رخآلا مويلاورهللاب نمْؤُي ناك َنَم» : لاق مللي َئبنلا نأ ؛ ةَّماَمأ ىبأ نع 0
| 1 

 » مع د اوتح هم 6. َلَي الف

 200 ٠
 تلا يف لصف

 2 وغ ى رع وك ى يس هدو و 2 2 هو 0

 طئإ َرَشِب لاو د هجر 58 55 0 و ؟[ 0

 نتي ضو نأ ىلع ولا كيلا ولم ب ْتَصُشَ ؛ةَصوُصْخَم

 ِهْجَوْلِب ٌصَتْخُم َدْحُم ُهَّنَأ ئَلَع اوُعَمْجَأَو ٌّمَصألا ىَلَع ٌةَصْخُي َوُهَو ةرخهْل

 َربْكَأ ُتَدَحْلأ َناَك َْنِإَو ِنْيَدَيلأَو

 َوَأ ِرَفَس َلَع وأ ع مك نإو # : ىَلاَعت ُهَلْوَ ف َعاَمْجِإلأ َلْبَق هيف ُلْصَألاَو

 4ص اد موسوس ساوث جي علك ةسنإا مس زا طِبَمْلا نم كَم دع ةج
 ْديَخَو ءاَروُهَط اَباَرُث : َْأ 11 :ةيآلآ إةدئاَمْلا ةروش ه 5+ :ُةيكلآ /داّتلآ ٌةَروس 1

 ةَمْيَرْع ُنْبَأَو 48077 :مْهَر ك5 /ه «ئَربُكْلا» يف ُنِئاَسَلآَو 40411 :مُقَر "الا 13 ملْسُم

 ءملال؛ :مَقَر ىد*/١ ةَناَوَع وُبَأَو ؛ 17 5 20904 / َناّبِح ُنْبَأَو 410 :مَقَر ١/296

 ضل 5 ْتَلِعجا :12840 :مْقَر ,ىكغرال ُرَّزَبْلاَو ىم رد لاله ١/ ٌننْطُفَر ل

 .(5 ُط اَهتيْدَتَو اًدِجْسَم اَهَُّلُك

 . ُهَلْبَق يِذَلا ىَلَع لضَمل لآ اَذَه ُيِدْقَت ِنْئَمْلا خّسُن ضْعَب يِف 01[



 - ٌينيبْرْسلا بيطخلا َدمْحَأ نْب ٍدَّمَحُم

 م ورم رء.وو (١)١س 6 م < يي ا اس

 رفَسب رذعلا دْوَجَو ءايشا ةسمخ مّمَيِتلا ٌءاَرْشَو

 هم 7 نإ رس

 | .٠

 »ما رهمصصص
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 ا »*
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 1١ يبن 0-7-0
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 نلف حلا
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 هس اهأ 5 اب ردا

 ُدْمَيَل

 : فرت امك هلك ىف ةوذ 5 عار انك

 ِرْجَعْللَو ؛ِءاَمْلَأ لاَمْعتسأ ِنَع ُرْجَعْلآ َوُه (ِرْذُعْلأ ُدوُجو) : لولا در
 رس سل

 باّيسأ ةثاللث

 م 0
 ٍلاّوحأ ةَعَبْرَأ ِرِفاَسُمْلِلَو ((ٍرفَس) ٍبَبَس (ب)4 هلق : اًهَدَح أ

 ١ ذإ ؛بَلَط ب ٍذِئنيَح ُمَهَيَتيف ءاَمْلَأ مَع ني 06 َنّشَبي ْنَأ : لوألا ةلاحلا

 لام ىلع ٌيِرَج رْمَّسلَأ يف ُهَدَمَقَو .ال مَ اًرِفاَسُم َناَك ْءاَوَس هيف َةَدِئاَف

 و 1-2 ريش مش سس عد ريو هةيّيادس هرس مس لم ل ةرس 6 :َ هةرركص 20 رم

 بجيف .همدعو هدوجو روج لب ءمدعلا نقيتي ال نا : ةيناثلا ةلاحلا

 هِلْحَر نم هنف ُهَرَوج امم ِهنوُذأَمب ولو مُمَيَتلأ لبق لبق ِتْقَولآ يف ُهُبلَط َِْلَع

 ُدوَجَي عام ُهَعَم ْنَم : : مهيف َّيِداَنُي ْنَأَك (مُكْبِعْوَتْسَيَو هْيَلِ َنيِبوُسْمَمْل هيف هتقفُرَو

 ىَلِإ اًمْلَخَو اًماَمَأَو اَلاَمِشَو اَنيِمَي ِهْيَلاَوَح م َكَِذ يف املا دج ن هب

 وتْسَمب ناك نإ ٍطاَّيِتْحَأ ديرمب هب رْيَطلأَو ةّرِضْخْلأ م ٌَعِضْوَم ّصْخَو « يِتآلأ كل

 أيام عم نأ ذر لَ أ هدوم ناك نه «يضأا َنِ
 سا سل م ِّ 24 و

 هب ثاغتسا ول هتقفر ث ٌوغ هيف ُهقَحْلَي هقحلي ٌدَح ىآإ ِهِتَراَهَط ِءاَمِل ُهَّلُذَب ُبجَي ال اَمَو

 1 1 مع ل م 8 00

 يك نط مكي ام ذجت ذو مهلا ميل ْءاَشَت عم هيف
 2 وس 4# و رس ار هر
 باطتخأك ِهِتَجاَحِل ٌرِفاَسُم ُهلِصَي لَم َءاَم َمَلْعَي ْنَأ :ةَئلَتلأ ةَلاَحْل

 . « لاّصخ 2 0 ا: : ِنْمَمْلا خّسُن ضخ يف 4لدإ

 . ٌيِمرْبَجْبْل . (لاّصِخا ب «ًءاَيْشَأ» َلاَدْيِإ اًهِضْعَب يِفَو (6)



 اًجّش ىبأ ٍِظاَمْلَأ لح ىف ُعاَنْفإل ني

 ©« ضَرَم وأ

 8-0 هرم سار يه مع 0 م 0 0 2

 تجّيف ؛برَقلا َدَح اّمَسَيَو .مدقتملا ثوغلأ َدَح قْؤف اذلَهَو «٠ شاشتحاَو
 و 2 00 ريم

3 

 ءَِقْفُ ْنَع ٍعاطِقنأَو مَ ُهلذَب ُبَي اَم ىلع دار لاَمَو ٍرْضْعَو سفن نم

 َجَرَح هب أَضَوتَْلَو ٌءاَم ُهَعَم ْنَم يفالخب ُهبَلَط ُتِجَي الق لِ ءٍتْفَو ٍجوُوخَو

4 

 ىَلَع ْنَْألَأ انه ديَتعُ بتي ْمَلَو ىاَمَلِل ٌّدِجاَو هنأ ٠ مي ١ نإ تقول

 نقيل يم ًٌَ امف هفالخب فلُذَب َبِجَي يِذَنَأ ٍلاَمْلَ ىَلَع لَو « صاّصِتخالا
 رم ضرس

 ِءاَمْلأ دوُجُو

 : سيو دما لحما َكِلَذ قو مْ نوي ذأ :ُةَمياَآ لاح
 ءِتْفَوْلَأ ٌرخآ ُهنَقيَت ولف ؛هِدْعُيِل ِءاَمْلَأ ُدْضَق ُبجَي آَلَو كَ دْعْبْلَأ َّدَح

 رخآ ْوْلَو ِءوْضْوْلأب ة ةاَلَّصلأ َةَليِضَف َّنَأل ؛مُهَيَتلا ليجْعَت ْنِم ْلَضَفأ ُهُراَظتْنأَ

 هيف كش وأ ُهَم مَ نش وأ نط ذأ هن نو هلو مهلا اهنم نأ تفل

 . ءوضْوْلا ةليِضف َنوُد ِهِتَليِضَف قْفَحَتِل ُلَضْفَأ مُهيَتلا ُليِجْعَت «ِتْقَوْلَأ َرْخآ

 وأ) ِءْرَب ِءْطُب ٍبَبَسِب ِءاَمْلآ ٍلاَمْعتْسآ ّنِم ٍروُذْحَم ُفْوَح : يِناَنلآ ُبَبَسل
 .َةقباّسلآ ِيآلِلَو ءِرَذْعلِل ٍرِهاَظ ٍوْضْي يِف شحم ٍنْيَشَو

 ةَرْْتَو فاَشْخَتْسآَو لون وأ ِنْوَل ِْيَعَت نم ُهَركَتْسُمْلآ ُرئَألا :ُنْيَشلَو
 ِنيَدَْلاَو هجَولاَك اَئِلاَغ ةَْهمْلآ َدُْع ود اَم :ٌرِهاَّطلََو ُديِرَت ٍةَمْحَلَو ىَِبَت

 كد هش ذبل ام هنأ ؛ةَدصاَح ام ايلا ين كد ياك ذك
 . لول ىَلإُهُدَر ُنِكْميَو «ةءورملل



 ٠ 00 ا سدت 6 سر

 وو

 يف ُسْسِحاَفْل (رِهاظلأ» يو ؛ِداَوَس ليلقك ٠ :ٌريِسَمْلا «شجاقلأ» :ب ّحَّرَخَو
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 . ةَياَوُرلَأ يف ذٍلْذَعُلْوَق ركام فْوَح يف ُدَمَُْيَو «َكِلذ فْوَحِل رد لق نابل

 هَتجاَح ثنا ْوَلَو «مّرتْخُم ٍناَويَح شطعل هْبَلِإ هْتَجاَح : ُتِلاَثلَأ ُبَبَّسل
 هل َعَم ُمّميَتيَف «بفلتل ملأ نم اَهِرْيَغ أ يمول اَنْوَص ٍلبَقَتْسُمْل ملأ يف َكِلَذِل هَل

2 
 *َدقتْسُم ُدّنأل باري ُهَبْرْشَو ةعنج مَ هب َرْهّْطلأ ْفَّلَكُي لَو هِدوُجُو

 يف فول دعم مَُيتلِل حيبمْلا ُنئَطمْلاَو .هُدْيَع مّتخُمْلا َجَرَحَو .ًةداَع
 هل ُهَلُدبَي مَ نإ هدب اره هكِام نم ِءَمْلآ ُدْخَأ ٍناَسْطَمْللَو «يناَثلأ بَبّسلأ

 اًضْرَق ِتْفَوُمِل ُمَكَبتَي الق ؛(ةالّصلآ ِتْفَو ُلوُخُد) : ينال ٌءْئَّشلأ (َو)

 تلا الَو ةَروُرَض َةَراَهَط مثيل َّنَأل ؛هنف و نب الفت ذأ َناَك

 ّمِصَي ْمَلاَمَنِإ «ِةَعُمُج ِةَبْطْخَو ِرْيَسُك هطْرَسب , نايثإلا لبق وَلَو هيف هَ ] ُْمَكَيتي لَب

 6 ةَراَهَط ٍمُكَيَلَ ٍنْوَك ّعَم اهب ْخمَلِل ِنَدْلا ِنَعَم ةَساَجّنلَأ ٍلاَوَّز َّلْبَق ُهّّيَتلأ

 اور ليَ ملا عَص املا قالَّصلِل اًطْرَش اَهِلاَوَز ِنْوَكِل ال َةَفيِعَض

 ُلَحْدَيَو هِرْذْعْلا ِتْفَوَو ٍزاَوَجْلا ِتْفَوِل ُلِماَش َتْفَوْلَأَو ءِناَكَمْلَاَو 0 7

 لك يف ٍقلْطُمْلا لقتل ْمَهَيتَيَو هِلَدَب وأ لعل ٍءاَضِقْنأب ةَرانَجْآ ٍةالَص تق

 ُمَلِعْلا طَرَتْشُيَو هيف ةالَّصلأ َعاَقيِإ َداَرَأ اَذإ ِةَماَركْلا َتْقَو لإ ُهَداَرَآ ِتْفَو

 .ُةَفَداَص ْنِإَو «َّحِصي ْمَل هيف اًكاَشَمّمَيتْوَلَف ءِتْفَوْلآِب
 عر .؟ 9-_ كرر و مور رض 0 و ا تام 3 0

 هنودامب وا هسهنب تقّولا ٍلوخُد لعب (ِءاَملا ٌتلط) : ثلاثلا سلا )0

9 



 عاَجش يبأ ٍظاَمْلآ لح يف ٌعتمإل 5

 لت كَ تك

 اًطلأ ُباَرْثلأَو . ''”بلّطلأ َدْعَب ُهُراَوْعِإَو ٠ هِلاَمْعِتْسَأ ُرَُذَعَتَو

2-5 
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 عدو باح َدَجَو ' اَعْرَش (هلاَمْعِتْسأ ُز رذعت ُةَعَت) : ٌعِباّرلأ سل )و

 هني َلوُحَي نأ أ ؛ئاَوَرلأ١ يف اَمَك اَهنِم ٌءوُصْولأ هل ْرُجَي مل قيرطب
 هتتقْفُر ْنَع اًعاطِقْنأ وأ 0 ْنِمَو ؛ٌوُدَعْوَأ ٌْبَس ُهَْبََو

 م ا 0: ك1 ع

 .هب ب َىَواَذَتي اَم َّتَح ءهعاَون 7 عيوب (تالاو :نمياشلأ ا 8

 ٌةَروُس 41 © اّبَيَط !َديِعَص أُم اوعكَيتَم : ىلع َلاَق «(ٌناَبغ ُهَل يِذَّلَأ ُرِهاَطلا)

 ٍساّبَع نبأ ُهَرّسَق اَمُك اًرِهاَط اًباَر : ْيَأ ء[5 :ُةيآلا /ةدئاَمْلا ٌةروش ه .4* :ًةيكلآ /دلّْشل

 لَو هَل َراَبْغ ال اَمب اَلَو سْجَتُمْلاِ ُزوُجَي الق ُنوُهَّطلأ ٍرِجاطَلَأب ُداَرُمْأَو

 نب ٍطامْلاَع مكي ةلاَح نم رات ذأ هوضُي يب ام َوْهَو ٍلَمْعَتْنُمْلاب

 مفك اول عَ ُهَكِص َكِلَذ يف ٍلَمْحَتْسُمْلا رْضَح < ؟م ُذَخْوُيَو ِكاَمْل

 وهلا ح نع هان يف قي قا كوع ام بي با

 ريب خل ا ةوشأ وو ءةنم ق ب فرعشلا روقأتلا بالا يف لَو لفتت

 ْضَيَبَأْلاَو ُدَمْحَألَاَو هفضَألَاَو ُدَمْعَألاَو اَمرْيَغَو (ِةَضْوَّرلَأ» يف امك اَداَمَر

03 

 هرم و مهرس ,ة# مس 5و ري <وس ها(

 . ِنْمَمْلأ خّسن ضْعَب يف ٌةَداَيِز ' بلطلأ َدْعَبُهُزاَوْعِإَ » )١(



 اا َينيبْرَشلأ بيطَخْلآ َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُم
 (١)5ورم و دعائم م 2 0 ا ب لتس
 ع : زجَي مل 2 وأ صج هطلاخ نإف

ُ 

 5 4 500 007 2 2 8-0 وع همم لس هرم

 ُوْحَنَو ءفَرَخْلا َةَقاَحْسَو ُحِيِنْررلأَو ٌةَروُنلأ باَرثلِب َجَرَحَو ءاَهَمَس ُلوكأَمْل

 ءاَهحْنَفَو ملأ رشي ( نصح ل ل ملا تارت : يأ «(ةطلاَخ نِإف)
 29 وع ص

 0 ا ؛ًطيِلَخْلآ كَ
 تاَقَبَط نم ُهنأل ؛ناَْخ هل َناَك اَذإ هب ُمُقلا ُدوُجَ َُّنَه رضْْلاب ُنَصْني
 ُهَل ٌسْنِج ُباَرُثلآَو ءضزألا

 هَئاَضْعَأ ضَْب يف ُهَلاَمْعتْسأ َبَجَو ِهيِفْكَي آل ِلْسّغْلِل اًحِلاَص َءاَم َدَجَوْوَلَو
٠ 

22 

 و
 َ و 3 0 م

57 7 8 0 0 4 
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 اِسْغَي ْنَم ُلَعَفَي اَمَك ُةَرْيَغ ناك ْنِإ اًلطُم ' ؤأ ءَوْعْضُْأ ةثَدَح ناك نإ اًينَرَم

 :مَقَر الم /؟ ٌدِلْسُمَو 42804 :مَفَر 3708/١ ُقِراَخْبْلاَ (ِنْيَحِيِحَّصلا» ربح هْنَدَب

 :مُقَر 3708/١, ُدَمْحَأَو ؛؟ : :مَقَر ءل ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛1519 :مَقَر 2٠١ /0 كئالاو مب

 سام وه هو

 ٌيِعِفاَشلُأَو 4 مف 2179/5 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو "ل :مقَك ء18/9 َناَجِح ُنْبَأَو 7

 لب ُهَلاَمْعِتْسأ ُنوُكَيَو «مُْعْطَتْسأ اَم ُهْنِم وت مَ ْمَكَتْرَمَأ اَذِإ» 0/1

 دوش 0 4 اكتم ةع أمذحي ملك : َلاَعَت هِلوَقِل ءيقابْلآ ِنَع َُيَسلأ

 ٍلْسَعلِل حْلضَي ال اما ٌدِجاَو اَذلَهَو [1 هيكل 0 املا روش كه . 1 :ةيآلآ /ءاَسشلأ
 2 ل و 86

 آل ْذ ؛هب أول ُحْسَم ُبِجَي ب ال ُهَّنأِب ْعطَمْلآ ُحَص أف ءَتبوذَي ال ِدَرَي ؤأ جلت
 م

 . ٍنْنَمْلأ خّسن ٍضْعَب يف ٌهَداَيِز « ْرْجَي مل ُلْمَر ؤأ ٌصصَج ةطلاخ نإف ٌراَبغ ُهل يِذلأ » 2000( هسا لسجل ينهش .ظخضرسالب ؟ئعسو 1و وك يف م 1 2 2ك عسل #1



 ما ا6 مام اناث د. ا. ا. ىو واو ده د. اق دس ىو هو هاهو وأو هاه د.« ساو و د« ده د. د وهلاق و د« .٠ واهداف ا. ده 6 ا. دهأه عداه علاه

 .ِهِلاَمْعِتْسأ بوُجُْؤب ٌعطَقل

 :مَدقتْمْلا ثيَِحلِ هيَلَع َبَجَو اَهَضَْبِب ؛ ُلِسْفَي اَم َدَجَوَو ٌةَساَجَن هب ْنَمَو

 لإ يِنْكي اَلَو ٌةَساَجَن ِهنَدَب َلَعَو رب ذيك ؤأ ُدَمْصضَأ ٌتَدَح ِهْيَلَعَو ءاَم َدَجَو ْوَأ

 ِءوْضْوْلا فالخب ءاَهَل َلَدَب آل اَهََلاَزِ َّنَأل ءَةَساَجّنلِل َنّيعَت اَمِجِدَحَأل
 .لْسْغْلاَو

 «هلثِم ِنَمَتب بارت اَذَكَو ءهِفكي مل َن ْنِإَو تقول يفعل رش بحت

 ,ٍةلاَحْأ كلي يف مِضْوَمْلا َكِلَذ يف ُتاَبََولآ لِ يِهتنت الآ ئَلَع َوُه

 ٌرمألا اهيِف يِهتنَي ال يآ ةلاَحْلآ ربت لأ له لع وا مال
 يف ٌدْعْبَيَو : ْئَأ َريِناَنَدِب ٍذِئئيِح ئ ئرتشت ْذَق َةَيْرُسلَ َنِإَ قمرا ّدَس ىلإ

 ٍناَوَيَح َةَقََِل وأ هْيَلَع نْيَدِل ِنَمَّثلأ ىلإ َجاَتْحَأ ِنَِق كلذ ُباَجِيِإ صحو

 ْرِئاَس ةَقَمَسلاَكَو ءءاَرَشل ِهْيَلَع ْبِحَب ْمَل ُهَرْبَغ ْمَأ اًيِمَدآ َناَك ٌءاَوَس ؛ٍمرَتْحُم

 .اديرختلا» يف جك نب امي ّرَص امك ٍمِداَخْلاَو ٍنْكْسَمْلا ىَتَح ِدَوُمْل

 قتلا م اَوَدِل اََمَدق ةالَّصلل ضل ٍةَرْئُس ِءاَرِش ئلإ املأ ِنَمَت ُدِجاَو َجاَتْخَأ لَو

 ٍءْيَش يف هم مت ىلإ اتشَيَو ٠ ءضطتْإ هيل حتي ال ام عم ١ َناَك ْوَلَو ءاَهب

 .( مولا يف كفيلا رج قيس

 لة أ نب ُهَوْحَن وأ الد َريِعَأ ؤأ ُهَضِرْفَ وأ ٌءاَم ُدَل بهُز ْوَلَو

 5 52 رت وأ ارش َكِلذ ُليِصحَت هنكُب مل ا لوْ هي 1ع َبَجَو ِتْفَوْل



 51 ةنيبْرَّشلأ بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُم

١ 
 د مه هم 15 00 8 2 72 4 همر 7 هر 2 2 2 2

 َنَمث هل َبَهَو ْول ام ففالخب «ةنملأ هيف مظعت الف ةبلاغ كلذب ةَحَماَسُمل

  2م وذ ما مو م وك 3 3 2
 .ةنملآ مظعل عاَمْجإلَاب هلوبق هيلع ٌبِحَي ال ُهنإف عاملا

 لع عير نس ل .ةوذلا فوُدِصَقَأ : ْيَأ 215 :ُيآلا (َوئناَمْلا ةروش ه 4 :ةيآلآ /واَتل
 يف هفوقُؤب َدَصَق ْنِإَو «ب في مل تو َْلَع ُهَدَدَرَف مميت ءاَضْغَأ ْنِم ٍوْضِع
 وَلَو هَل قَفَحُمْل لقتلا هاقيثب هيهج نب دق تنال نال مهل حيّرلأ ّبَهَم

 ٌصنلا ىَلَع راج هْيَلَع ُهَدَدَرَو ِْضُجْل أ ئلِإ بالا ْن املأ لقن نب هنذإب َمُمَي
8 0 

 داك ول اَمَك جول حشم َنُعَو «تل نع ِنذآل 9 يا

 ٌدْذُع ُطَرَتْشُي لَو ءهنذِإ ريَعب كَ وأ امك امج حِصَي مَ الو ميت أ َوُه

 م كِل يف يَ َندَأَي ال نَ ل ب د دن مل هولي مَعَ هنوُدأَم لغو مال
 :ٌيريِمَّدلا هب َحَّدَص اَمَك َكِلْذ ُهَل آر لب .يفالخلا َّنِم اجور َرْدَقْلأ

 .اَهْيَلَع ة ردا دع ِةَرْجَأِب لَو ءزْجَعْل دي ِْيَلَع بِي و

 ) :انه ةناكزأ : ْيَأ ءةَضيِرَف ْعْمَج «مُكّيَيلَ : ْيَأ : (ٌةْضَئاَرَفَو)

 يف اَهّدَعر لقتل انه اَم ىَلَع داَر َةَسْمَح «جاقملأ» يف امتع َءاَيْشَأ

 ) َعوُمْجَمْلا» يف َطَقْسَأَو « نيك َدْضَقْلاَو َباَرَثلا َلَعَجَف َةَعْبَس (ةَضْوَدلَأ»

 ذإ ٍجاَهْنِمْلا» يف اَم ىَلْوألَ ءاطْرَش َباّرّثلأ َلَعَجَو ٌهّبِس اَهَدَعَو ءَباّرثلَ

 ُهْضَقْلأ اَمََو ؛ ةَراَهَّطلآ يف انكر ِءَمْلآ دع َنْسَحَل انكر بارا ٌدَع َنْسَح وَ

 .هب هيأ ْنْرَق بجاَوْلأ لْقَتلآ يف ٌلْخاَدَف
2 
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 هدي ذأ همك حيّرلأ َنِم َتاَرْلآ ىَلَتْو الا ِِْل اَعر هل مضتم يلب

 ثم ُهَلَقَت وأ هَأَر 2 او سا َكَّسَمَت ؤأ ُهَهْجَو هب َحَسَمَو

 4 ٍِ ١
 م ؟مللا اها

 ١

 مخل )1
 » ١

ّ 
 دس

13 3 
 ع هه ١

 احا 1 امام 5.
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 ةّين : يأ .(ةكلأ) : ْيَصُمْل مالك يف لوألا َوُهَو «يناثلأ ُنكّدلأَو

 ٍلْخَحَو و و فاّوْطَك ٍةَراَهَط ىلإ ُهَتَحاَبِتْسَأ ٌُرَقَتفَت رق : امم 0 ذأ َةالَّصلأ ةَحاَبِتْسَأ اهوخن
 2 رس 0 . 2 78 000007 0 0-5 م2

 هب خابت د ام اَّمَأَو ؛مّمَيَتلا ةَحِص يف َنآلأ ُمالَكْلأ ذإ ؛ةَوالِت ٍدوُجُسَو فَحضُم

 ُهَسكَع أ ٌرّبكأ نايف غض ُمَأ ُهْنَدَح نأ ان : 00 يب ًِت ولك ؛ 0

 ّنأل ِءاَمِهِدَحَأ ْنَع ٍةَراَهْطلَ وأ ربكأ وأ شع ف هن يِفَكي الو
 َمُكَيَتلأ وأ ءةَراَهْطلَأ َضْرَف وأ ءمُكيَتلأ َضْرَف ئَوَن ْوَلَو ُهْعَفْرَي ال ُمُهَيَيلآ



 هه د. ثادق و يو دع اس جاع ام ياو و دم سلو د« ها واه و ياه هداه و دوه هاو ده هله هاو فه هده ها هاه هده اه هاه اق هاهو

 ْنَع هب ىَتْؤُي امَّنِإَو ءهِسْفَن يف اًدوُضْقَم َسِيَل َمكيبلأ َّنأل ؛ يفك ْمَّل َضوُوْفَمْل
 وصولا بدت بيس دلو هولا فالخب اةوّضفتم لعبا
 ىلإ اَهَُماَدِتْسأَو ءِناَكَرألآ ُلَوَأ هنأ لقلب ةّيلأ َنْزَق بجو ملأ فالخب

 حْسَمْلأ َلْبَق ْتَيَرَع لَ «ِهِلْضأد ك «حاَْنِْلا يف اَمَك ِهجَوْلأ نم نم ِءْيَش حم

 . هِسْفَن يف ٍدوُضْقَم دي َرُهَف انكر َناَك ْنِإَو لقتل َّنأل ؛ فكي مَ
 تيزع َنإَو اَمُهَدَنَع اهراضختساب اب ءافتكالا م أو :ٌيونْسالا لاق لج هلع سم2 رد رم ه7 عن حرا ع مك هم هوم كك

 ٍةَماَدِتْسالَأ ريو .رياظلا وم ادعو ٠ «ةمهفي قي يال و 0 ءاَمُهْنُيَب

 ريا هر 00 7 02 3 2 رة

 ُدلَمَع هل احب أ لفنو ضر ةحابتْسا ئّون نإف ءهتئزي هل ٌخاَبُي اَم اَمأَو
 2 ِ - َّط 01 0

 ومر سو ع مر مو و ري تريكرس ب رس هتك س14 5 ينم لك يك كك 7
 هتراّهط تَحلَص اذإف هل عب :لا نال ؛هَعَم لفنلا هلف طقف اضّرف ْوأ (ةهئينب

 الَو لفتلآ هب ىَلَص َقلطأَو َةالّصلأ ئّون ْوأ طقف الفن ؤأ «ىلؤأ عباتللف لضألل

 َضزفلا هب ىلَصُي

 ور رةد 00 000 52 م7 سره 01 7 د كَ 5 هام هع

 دقعنت ةتالص نإف ءةالّصلأب مَّرْحَأ ْؤل ام ىلَع اًساّيِقَف ةّيناثلآ يِف اّمَأَو



 عاَجْش يبأ ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌمانمإلآ 511

 ك1 ثقف "يلا هم «ئَلَيلا ْنَمَب : 1

 ٌبْيِتَرَتلاَو « ِنْيِقِفْرَمل عم نيدب حسَمَو « هَِجَول حسمو

 1 3 هر م 7. داع مه 7. يه ر 2 20 م هر

 ئَون ؤأ ركشلا وأ ةّوالتلا َدوجّس أ فحضمملا َلْمَح ِهِمُمَيتِب ئّون ْولَو
 17 : 00 و2 رص هه .ت, ام هر 70 ىعا د 5 هام رييو هم 0

 ناك .ٍءطَولأ ةَحاَبتْسأ ضئاحلا وأ ِنآْرَقلأ َةَءاَرِق ؤأ فاكتغالا بنجلا وحن
 هم ص 0-0 - 8 01 27 - 2 نيرا م 2 2

 لفنلا هب َحيِبِتْسَي الو «ضزفلأ هب حيبتْسَي ال هنأ يف لفنلا ةّينك هلك كلذ
 2-2 9 #0 2 ْ ب سس 0

 3 5 و ياض ننع # ىع

 كلذ نم دكا ةلفانلا نال ؛اضْيَ

 اًهْنِم ٍدِحاَوِل َمَمَيَت اذ َتَح هِةَدِحاَو ٍةَبتْرَم يف ٌرِكذ اَم نأ نهِمالَك ٌرِهاَظَو

 يقبل لغِف هل َراَج

 . لقتل مُميملآَك ُهَنَأ حَصآلآَف ِةَراجْلآ َةالَص ِهِمّحَيتب ئَون ْوَلَو
 م هم و هم © مص

 ىَّبَح (هْجَّوْل - : فَصُمْل مالك يف يناثلأ َوْهَو «ثلاثلأ نكّرلأ (و)

 :ىلاَعَت هلوقِل ءهْيَتْفَش ىلع هِفْنأ نم ٍلبَُملآَو هتيخل ٍلِسْرتْسُم ٍرِهاَ
 لك : ةيآلأ /ةَدَتاَمْل املأ ةَروُس ه ع3 : : ةيآلأ / هنندش) 4و وجوب اوحَسْمأَف 9

 َنْيَدَيْلأ) لك ( (حْسَم) : ل يف د «ٌعباَدلَأ نكدلا (2)

 يف ع ةعيزألا ٍءاَضعَألأ َةَراَهَط َبَجْوَأ ىَاَعَت هلل 0 (َنْيَفْرَمْلأ َعَم

 و 31 7

 َنيَي (ُبييرَتلا) :َصُمْلآ مالك يف ٌعباَرلأ َ َوُهَو «ٌسماحلا ٌنكدلأ (7)

 ٍثَدَح نع مث دل َنْيَب ٌكِلَذ يف َقَرَق اَلَو ءوْضْوْلَأ يف َرَم اَمِل نْيَدَيِلَأَو هْجَوْلأ



 51 7/ 2 ا 2م هى

 مه 6م م ف. ان ام امام ع. واهو ٠ او ا.ه هاو اه و د. ا.ه هاه هاو د. ا.ه د. هاهو هاو ده و هاو ده هاو جافه عاف هواه و دعاه دقلاو

 2 كا[ 06 5. .٠ « 6-0. لاس 000 .٠ و و و 2 6 5 هادو 2و 4 مى. 8 ع < م2 َء 0

 هل تلطي امم ذ ريغ وا ٍددجم ٍءوضو ْوأ ٍنونَسُم لسغ ْوأ رغصأ ١ ريكأ
 3 2ص

 و عاش

 ف يزلأ بتل يِف َبَجَوَو ٍلْسْغْلا يف ُبيِتْرَتلا بجي مل َمِل : ليق نِإَف

 0 و

 ءِدِحاَو ٍرضْمَ َراَص نبل عيِمَج مِن هيف َبَجَو امل لشغل َنأب بيج

 ٍباَرْثلَأ ُلاَصيِإ ٌبجَي الَو َءوضْوْلا هَبْشأَف ءطقف ٍنْيَوْصُع يف َبَجَو مُهيَتلأَ

 الَو ْلَب ءِءوضُْوْلا فالخب ءِرْسْعْلآ َنِم هيف اَمِل ٍفيِفَحْلآ رَّغّشلأ ِتبْنَم ىلإ
 . لؤأ فينكلاف (ةَيافكلا» ىف امك ٌتَحَبْسُي

 لق «ٌتَحَتْسُم َو وه َلَب «ِنْيَوْضِعلا ئلإ باَرْثلا لقت يف ٌبيِتْرَتلا ٌبجَي ال

 هني هنيميب َحَسَمَو ِراَسَيلأ َلبق َنيمَيل َبَرَض ؤأ َةَدَحاَو َةَعْفَد بارت هْيَدَيِب يب بَ
5-1 

 0 2 وحس

 َو ُحْمَمْلا يِلضَألا َضْرَملا ّنَأل ؛َراَج َسْكَع ؤأ ُهنيِمَي ِهِراَسَيبَ ُهَهْجَو

 .هّيلإ ةليِسَو

 رييص هَ 00 مس اهل أ 1 0 رع يعل

 تاّرَثلأ ذخأ ولف ءقلْطُي ؤ وأ ُهُحَسْمَي : ِنْيَعُم ٍوْضْعِل باتل ُدضَ أطَريشُيَو
 1 000 1 هس سس هل 2م 0 هم هس 7 0 . سا © سس دس اه

 ؛ِهْيَدَي بارتلا كِلذب َحَسْمَي نأ ْرْجَي ] ُهَحَسَم هنأ َرَكَذَتَ ُهَهْجَو هب ل

 نأ ْرْجَي ةخسنَي مَ هَ َركدَت مك ةهْجَو حسم أنا دل َدَحأ وَ ذك
 هس 0

 . (هيواَنَق» يف ٌلاَعَقْلآ ُهَرَكَذ ؛ هَهْجَو هب ّحَسْمَي

 0 : مقر 2مم /11] مكاَحلا ربخل ٍنيَِبْرضِ هّيَدَيَو ِههَحَو ْحْسَم ٌبِجَيَو

 مُقَر 237007 ١/ ْيَقَمْيَبْلاَو ١/ 418١ ْئيَطَفَراَدلَأَو ؛ 1807 :مْفَر 1١//11” ٌنِناَرَبَطلأ ُهَجَرْعَأَ



 عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعابفإلآ 517 دعا

 « ائَرْسْيْلا ىلَع اَممُيْل ُهْيِدْقَتَو « ةَيِمْسَلَأ : ءاَيْشَأ هنت ُهنَدُسَو 000 كا . رس هي ف
 00 ص

 . ةالاَوملأَو

 هنا 20 0 ص

 ةيرض :ناتيرض مُّميِتلا» :[َناَيْيِظ نب ! ٌىِلَع 147 ةمَجْرَت 187/0 ْيِدَع ْنْبَأَو 0١

 . نْيَديْلِل ٌةَيْرَضَو «هجولل

 ُهَهَجَو اَمُهاَدْحِإب حَسَم ِنيئَبْرَضِب مّميت هل هن |" : مُقَرل َدُواَد بأ
35 

 أاأصأإ 3 2

0 

 ىف َةئاَلَّثلَأ َراَجْخَألآ اَهَبْشَأَ ءاَمِهِنوُدب نأتي ال َيلاَغ َباَعيِتْسال َّنَأَلَو

 وج 7 سار ١ م2 0 و 001 0 (ءاَيْشأ ُةْمالَت) . مُهيَبلآ :ْيأ «(ُهْنَنُسَو) :َلاَقَف «مُكَيَتلَأ ننس يف َعَرَش َمُث 4 1 ع وقس 2 ب 70 7 0 ِ ١ 1

 . ربكأ حقد ءِلْسْعْلآَو ِءوضْوْلاَك ُهلَوَأ (ُةَيِمْسَّلأ) : ُلَوَألآ

 اًمُهْنِم (ْئَرْسْبْل ىَلَع) ِنْيَدَيْلا َّنِم (ئمْبل ميِدَقت) : يِناَلأ (َ)

 ٍثَدَح ْنَع ٌةَراَهَط اًمُهْنِم الك نذل ؛موضؤلاك الاول : ُثلاَتل ا (2)
 هما س2

 .َءاَم هريِدقَت اًضْيَأ اَنُهُهاَنْرَيَتْعَأ َفاَفَجْلَأ َكاَنُه اَنرَيَبعأ اَذِإَو

 ْنَم فالخ ْنِم اًجوُرخ ةالَّصلأَو كيتا ني الوش .اًنأ نس نمو

 يف ُبِجَن اَمُك ِثَدَحْل مئاَد ٍمُعَيَت يف اَهْيَمْسِقِ ةالاَوُمْلا ُبجَت و ءاَهَبَجْؤَأ



 516 ٌينيبْرْسْلأ بيطخل أ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُم

 يم 6

 موي ام ذأ كن راب ٌففيِفْخَتَو . رهو كلغأ ةعاَدبلآ : هَ نق |

 ا فال ار اجور هجم عت رضا يعي قد نأ ِنْيَدَيل

 . هّبجو

 هتَحِص َدْعَب (مُهَبَلآ لطْنُي يِذَلَاَو) :َلاَقَف ءٍمُقَيَتلا تالطبُم يف َعَرَش مث

 . ِهِعِضْوَم يف ُهَناََب َمَدَعَتَو «(ءوضْوْلا لَطْبَأ) . يِذَّلأ : ْيَأ :(1م) :ُلّوَألآ
 62 ه7 لكس ها م ع( م كم عد
 قاض ْنِإَو (ةالَّصلأ ٍتقو ريغ يف) روهطلا (ِءاّملأ ةَيْوَر) : ىناثلا 0

 : متو 707 :مقَر] واد يبأ ربَخِلَو ْذنُمْل ُنْب أ ُهَلاَق امك عاَمْجِإلأب ٌتْفَوْلَأ

 م 57 ءاَملآ لأ تذَجَ اذ وج رم عل دجال مكزل : 3 0 باول

 َدْنَع ِءاَّمْلَأ ل و م ِِع



 جس يَ لع يف عافإل "
 ٠ 6و ها و راه ده هده هه هاو اه واوا. ده ده و ها. علاه عاف عاق ا عاو ةواوأاو ده ىو. ىو جاه هاه هداه اق جاه هاهو

 آل ٍةَرْتس ٍمُهَوَت فالخب ِهِبلَط ٍبوُجْوِل اعيِرَس لاَ ْنِإَو ِءاَملآ ُُهَوَت اَذَكَو
2 
00 

 نمو ءاَهب ٍلْخُبلل بلل اهِناَدْجُو ُمَدَع َبِلاَغْل َّنَأل ءاَهْبَلَط ِهْيَلَع بجي
2 

  300ع 6 ١
 اك رانا فضي اري ام َوُهَ ؛ِباَرَس ةَيْؤُز مهّوتلا 5 ل . 72 2

 20 2و وَ و 0

 ؤلف ُءاَمْلَآ ُهَعَم ُمَهَوَنُي امم َك َكِلْذ وُحَن ْوَأ َعَلَط بكر َيْؤُر ؤأ برق ةَقِبْطُم
2 

.6 

 اح

 ؛عئاَمْلآ لِ ِءَمْلآِب هلل هُمْ َلطَب ءِبِاَعِل ام يدع : لوَُي ايا عمس

 ٍءاَمْلَأ دوُجُو املأ نام همي نْطَبَي مل ٌءاَم بْئاَغِل ين :ٌلوقي 7

 اا: 0 ةذم ُهْيلَط ِهْيَلَع ٌبَجَو كَم ٍرِضاَحِل يِدْنُي : : َلاَق ْوَلَو

 7 ُنَع لاَوْسلأ بجَو ةَروُضُح آلَو ُهَييَع حاس ٍمَلْعَي مَ

 يدع :لوقب 5 سول .ةليني بلطلا توجو نأ نم رم امل نْيَتَروُصلأ ىف

 2 2 رقي مل نإ مش 7 17

 . مدعلاك هذه ا نأ ل: تك ياش

 - ما 8 مسرص سبا سي ا # سر تي حر مسار 5 ب
 ناكَم يِف ئلَص نأب يّشبتلاِب اًمواضق طقسَي ال ٍةالَص يف ُهَدَجَو نإف

3 5 

 ال ةنأل ؛ٍةالَّصلأب لاغتشالاب َةَدَياَق ال ذِإ ؛ ةَمُمِيت َلَطَب ِءاَمْلَأ ُدوُجُو ه هيف ُبِلْعَي

 يف عرش هنأ همي مشيت تي ل اَمعاَضَق عيل ام ْنِإَو ءاَهَتَداَعِإ ْنِم َّكْب
 ع 8

 َنَألَو .مؤّصلا يف عوزشلا دعبول ذَا جوّ امك َناَك دوم

 َّنْيَب كِلُذ يف َقْرَف الَو ءمَبلا ادب نم عام ةنكل اَّنَدَح َنْيَل ِءاَمْلَأ َدوُجُو
 ريل مهو سار 17

 .رتوَو ديه ٍديِعَك لَقتلَأَو ةَراَنَجَو الّصَو رهظك ضزفلا ةالص



 5١ ٌينيبْرْسلأ بيطخلا َدّمْحَأ نْب ماما

 قْسَي اهم ْتَناَك نإ ري ءاَييف َاَملأ ِرفاَسْمْل ٍناَدَجِوَك ةالَّصلأ يف ِهِضَرَم
 سمس هجم

 عضو دق مميت نأك م ةيلآب طق ال اع ْتَدَك نإ طبي ْمَل ميلا

 َصْيَو :واضَوتيِل مَُلاب طْقنت ال َةالَّصلأ م 5و ثلطَب ِثَدَح ىلَع َةَريِبجْلآ

 ْنِم َجُرْحَيِلَو مْوَّصلَأ ِءاَنْنَأ يف َهَب ةَبق لأ ٍرْمَكُمْل ٍدوُجْمَك اَهِماَمْنِإ ْنِم ّلَضْفَ اَهَلَدَي

 هَ

 ل ل يل

 . (قيِقْحتلأ» يف هب َمَرَج

 ب ي مى م6862 2 درو وم 612 م4 هه لل ه
 ٌةالَّصلأَو ُهَلْسَغ َبَجَو ُءاَمْلأ َدِجو هت ِهْيَلَع َىَلُصَو ّثْيَم محُي ْوَلَو

 .اًهَدْعَي ْمَأ ةالَّصلآ ِءاَنْنَأ يف َناَكأ ٌءاَوَس

 ُهَلاَق اَمَو .تجَي آل ْنَأ لِ بو : َلاَق هت .؛هيِواَنق» يف يِوَمبلَ رك

 نبأ هب َمَرَج ٠ يحْلاَك كلذ ني + بجبال را يف ام ٍرَضَحْلا يف لحم
 1 هذ

 2 م هه

 7 ْمِلْعَف ةالَّصلآ َدْعَب ِن ٍناَدْجْوْلا يف ُهَضَرَف ْنِكَل ««هنيِقلت١ ىف َةَقاَرْس

 ِالَص يف هامل أَر ْوَلَو ّيَحْلآ مهَيَتَك تْيَمْل مُهَيَت َّنَأَو ءاَهرْيَعَك ِةَراَتَجْل
 2 314 2 5 ةفلَت 2 8

 ِهِمالَس لبق هل مِلُع نِإَو اقم ماكس ُهُمَْْت لطب ميل طقس يل

 هي ف 7 ره يبل ٍةالَّصلأ نالطُب ةاَضَقُم َناَكَو «ءاّملأ ةَيؤرب َفْعِض
 اهيِف 0

 ءااص

1١ 

6 

 هت



 ٌلَح يف ٌعَقإل ا
8 2 

 ةَدْرلاَو .٠

 عاَجش ىبأ ظاَعْل

 وويل ُهَنَحَب اَمُك ِةالَّصلأ َةَلْمَج ْنِم اَهَّنَأل َةيِناَدلَ ُمَّلَسُيَو اَهَتَمْرُحِل ُهاَنَفلاَح

 . ٌيِناَيوّرلل اعَبت

 اَْيَلَع َمُرَح اَهْعِماَجُم َرُهَو َءاَمْلآ ِءاَمْلآ ِدْقَمِل ْتَمَمَيَت ٌيضِئاَح ْثآَر ْوَلَو
 يف امك ٌعّرَْلا َبَجَوَو ُهّرْيَغَو بيل وُبأ يِضاَقْلآ ُهَلاَق اَمُك ُهْئيِكْدَت

 ُعّريلأ ِهْيَلَع ْبِجَيْمّل اَهَنوُد َوُه ُآَر ْوَلَو ءاَمِرْهَط ٍنالْطبِل ِهِرْيَغَو عوُمْجَمْلا

 هه(

 ٌءاَوَس «ةيؤدلاب ُهمْكَيَت َلَطَب اَهَل َمَمَيَن دق ِةَءاَرِق ِءاَنْنَأ يف َءاَمْلآ ئَأَر ْوَلَو

 يناير ُهَلاَف . ضب اًهِضْعَب طاير ِدْعمِل ال ْمَأ موُلمَم رق َةءاَرِق ئَوت
 ِنيَنَعْكَر َرْدَق وني ْمَل "”يِذَّلأ هِتالَص يف َءاَمْلآ َدَجَو يِذّلآ ُلّقْنَمُمْلآ ُرِواَجُي لَو
 َلِبَق َءاَمْلَأ أر اَذِإ اَذنَه ءِلْتلآ يف ُدوُهْعَمْلاَو ٌتَحَألآ ُهّنَأل اَمُهْنِم ُمَّلَسُي لَ
 ُهَمَنَأ اَدَدَع وأ َةَعْكَر ئَوَن ْنِإَف «هيف َوُّه اَم َمَنَأ لَو ءاَهَقْوَف اَمَق َةَِلاَتلِل هِماَيِق

 ةداَيَرْلأ نآل ؛هّيلع ديزي الَو ةّرّدقملا ةيوتكملا هبشأف «هّيلع هتّين داقعنال 0 .٠ و 4-0 كَ م 1 مر ا سل 20000 7 0 مك

 .ٍديِدَج ٍدَصق ئلإ اهراقتفا ليلدب ةلفان حاتتفاك 0 ياللا ا ا و
 2 ًّس 7 2 ديا هه رز هر

 0000 هيما مس عل 31 نا 2 هزي ه دماس سا اهون و هم او 2 1 # مسج 00072 2 هوو َّ ه

 «هقيرفت زوجي هنأ ئلع ًءانب همّميت لطب بفاوطلا ِءانثأ يِف َءاَمْلأ ىَأَر و

2 
 يق

 . ٌحصَألَ َوهَو

 فالخب ءاّهْنم ىَلاَعَت للأب ذاَيِعْلَاَو (ةَدَدلأ) :تالِطبُحْلا نم ثلاَثلآ (3)
 .ه

2 
 0 يبل سل ا مام © سلا ه6 ”ثلس سو » وول ري كم و < وعر وج 4 2 - 2 ري وم
 . ءوضولا َةّيِن ديدجت ٌبجَيف هتين لطبت نكل «هلدَب فعضَو هتّوقل ءوض |

 ا

 . يم رْيَجُجْل .يتّلأ» : ةَحسْن يف )00



 ؟؟ ٌتيِنيِبرْسْلَ بيطخلا َدّمحأ نْب ٍدَّمَحُم

 ُمَكَيِتيَو اَهْيَلَع ُحَسْمَي رث ءاَبَجْلا ُتِحاَصضَو

 ٍةَبَصِقَك اًمُوْحَن ؤأ ةَبشَح : َيِهَو ةَريِبَج ُعْمَج «(ٍئاَججْ ٌبِحاَصَو) أ ةبشخ نم

 (اَهْيَلَع) ٠ ِءاَمْلأب نسم ٠ ُرْسَكْلا َربجْنَيل يلع ُدَش 4و ٍرْسْكْلا ىَلَع م عضو

 «ماللآ َحْنَمب ٌقوْضَللأ اَّذَكَو َمَدَقَت امم ٍروُذْحَم ٍفْوَخِل اَهُعْرَ َرِسَع ْثْيَح

 ٍلوُصُو ْنِم ُْعَنْمَي هيف ِءْيَش ٍريِطَقَت ئَلِإ جات اذ | لْجَرلأ يف يِتلأ وقل
 اكلأ فالخب َنَكْمَأ ام ُهَل ًالاَمْعِتْسآ ِءاَمْلأِب اَهّلُك ُحْسَم ُبِجَيَو ءِكاَمْلآ

 : ثوب اف ٌتيِعَص هَ اَّلَحَم يف ْتَناَك ْنِإَو هب اَهْحْسَم ُبِجَي
 ْدِرَي مل ُهنأل ةنأل ؛لاَمِدْنالَأ ىَلِإ ةَماَدِتْسالآ ُهَل ب ءٍوَنْمِب خلصلا ُدّدَقُب الَو ليا

 ُحَسْمَيَو ءاّمهيف فحل فالخب ةباتجلل ع ُعَرْنُي ال َوْباَسل َّنَأَلَو «تيِقَأَت هيف

 راسل يف طرت َرتْشُيَو ؛هِليِلَع لْسَغ َتْفَو ُتِدْحُمْلآَو ءاَش م ُهْوْحَتَو ُبنْجْل

 و «كاَسْمتْسالِل ُهْنِم مدي آل امال حِحّصلأ َنِم ديال نأ َرِكَذ ام ينك

 . نكمل ئَصْأب اهيف ٌناينإلآ َربْثعَف «ٍَروُرَص ُةَراَهَط اَّنأل ؛ حيِحَّصلأ لْسَغ
 [|ا1 ُيِنْطقَواَدلَأَو [م05 :مقَر 297/1] َدْواَذ وأ | ئَوَر امل اًبوِجُو (هُمَيتَيَو)

 َلَحَدَف َلَسَتْغَأَو ملتخأ يذل ٍجوُجْشَمْلأ يف ف ٍرباَج ْنَع تاق لاَ لك ٍداتسإب

 َبِصْمَيَو مهي ْنَأ هيِفكَي َناَك اَمَّنِإ» :هللكي لأ َلاَفَق ءَتاَمَ ُهَنْجَش ءاَمْلآ
2 

 . (هِدّسَج َرِئاَس َليِبْخَيَو نع عدت زج هيأ لع

 هاس ةظليسصالا يرحب ريع وسر ممم هوم هم هما َرَي خت

 رف ءريعلا فانك حجل أ تن

 2 2 طاو 2

 1 ناك ول هنأ كلذ ةّيضق و

9 

 هه

 لَسغَو َدَي َدَيْزَأب وأ طقم لعل ِرْدَقب ُرِتاَسل



 ما. د. ده د. اد. ا. اء د. د. ع دق دة ده ده ده هو ده د. د. اهو هع هدم ده و ده ده هد. هد هاو هده هو هاف ها و و هله هاو اة د. ماها

 ىَلَع رج حشملآ َبوُجو ْمُهُالْطِإَف َكِلدَك َوهَو حنا بجي ال هلك
 يِذَلآ حْوْجْلاَك ُدْصَمْلاَو ةّلِعْلا ل َحَم ْىَلَع َةَداَيِز ْذُحَأَي رتاّسلآ َّنَأ ْنِم ٍبِلاَعْل

 ُهَُباَضِعَو املأ لامع َفاَح ْنإ هَل مكيف رم ام ِهِلسَغ ني َتاَحْي

 نم فاخ نإ حيرجلا وْضْعْلأ مك ٌيِرَدُجْلأ تاَبَح ّنْيَب اَمْلَو «قوُصّللَاَك

 1 مام ِِلْسَع
 هاسام هم دس روع مب هوس هيكل م اص سا | و

 «ةحسم 1ع َبَجَو ُهْعْرن ِهْيَلَع َّنَشَو ٍقوُصْللأ َّنِم ةَداَصَمْلأ ُمَد َرَهَظ اذِإَو
2-9 

 فك ىلع بالا ٍةعلضَمل ايت ءاملاب تشمل مدل ذم نع قي

 ربا لع تولت ثنح صرت لصف تت بوت ازا وذ

 ةَبِجاَوْل

 ٍضْرَمِل ةَضيِرَف ىّدَأَو يِقاَبْلأ ِنَع ّمَهَيَتَو َحيِحَّصلأ َلَسَْغ َلَسَع يذل مه اذ

 ةوخَتو جلا دع مل لوألا هتَراَهَط َدْعَب ْثِدْحُي ْمَلَو ءاَذَكَهَو ِثِلاَثَو ِناَن

 ىلإ ُجاَنْحَي اَلَق بنُجلاك ُتِدْحُمْلاَو ُهَحَسَم اَمِل اَحْسَم الَو ُهَلَسَع اَمِل الْسَع

 ؛ليلعلا ةَراَهَط ْتَلَطَب ول هَْلإ جامي امن ُهَنأل ؛هل ِلَع َدَْب اَم لسع ٍةَداَع

 ضر اد ْنَ فَضْلُ امنا اب لفي ذإ ؟ةيقاَب ليلَعَلأ َراَ َو

 .لُصْحَن ْمَلوْضُجْل َكِلذَ َراَهَط َّنِإَف «َةَعْمَل َيِسَن ْنَم يفالخب نا

 ٍرْخَتِل ِةَراَهّطلآ َّلَحَم ْنِم ٍرْضْي يف ِءاَملأ ٍلاَمْعَتْسأ ُبوُجُو َعْنَتْمَأ اذِإَو

 الب ةَلِعْلأ ٌعِضْوَم َقَي لَك د لا َبَجَو ياس هلع نكي ْمَلَو حرج ذأ ضر

 ىُثَيَبلا ُّلَحَمِب َناَك ْنِإ َةّلِهْلا عِضْوَم ىَلَع َنكْمَأ ام َباّرثلَأ ُدِْبَم َراَهَط

 ا



 ع ؛ ٍرْفّط ىلع اَهَعَض 705
 5 مسعر

 م 1و
 ىكأ بمسح

2 

 ١ مَقَرل ٌدْواَد وُبَأ َهاَوَر امل ٍناكُمإلا رق حبحّصلأ : 6 [

 :اًمُهَل َهَي ةَياَوِر يف ٍصاَعْلأ ِنْب ورْمَع ِثيِدَح يِف 0 قو اك

 مهب ىّلَص مَ ةالَّصلل ُهَءوُضُو أَضَوَتَو ُةَفِطاَعَم .
 هه

 ابل َمَمَيََو َأَضَوَت ]نكت ام لسع هلأ ا ُءَقَهَْْلا لاَ

 ةَلولْيَم اقزع عَ ِليِلَعْلِل ِرِواَجُمْل حيِحّصلأ لسع لْسَغ يف ُكََطَلَتَيَو

 َليِسُي نأ رْيَغ ْنِم ِْيَلاَوَ ام اَهْنِم ٍرطاَقَتُملاب َلِسَْيِل اَهِيَلَع َلَماَحتَيَ هيب

 يِفَق َرَّذَعَ نإ ءٍةَوَْأ وَلَو « ٌناَكَيْسَأ هَِْب كلذ ىَلَع ردي ّ دقي مَ نإ بَلِ

 . يِضَقَيهَنَأ «عوُمْجَمْلا»

1١ ٍ 5 0 

 ٍةَحاّرج ِرْيَعِل اًمهيف ِءاَمْلأ ُلاَمْعتْسآ َمَنَتْمَآ وأ ْثِدْحُمْلا اَوْضع حرج ْوَلَو
 ليلَعل لْشغ َتقَو مُكّيَتلآ ًطاَرتْسأ َوُهَو :ٌحَصألا ىلع ٌءانب ِناَمْجَيَت ُبِجَيِف

 ْنَأ ُتَحَتْسيَو ءدحاَو ِرْضْعَك ِنْيلْجَولَو ِنْيَدَيل سم كا «ليِلَعلآ ِدَّدَحَتل

 ْهَلَو 0ٌةَحاَرِج ةَعبرألا هِئاَضْعَأ ىف َناَك اك ْنِإَف ِوْضْمَك ٍِةَدِحاَو ّلُك َلَعْجَي
 0 هلأ و 1 ا 20 0 08 21
 ُتلاَّثلآَو نْيَدَيلل يناَنلآَو ءهْجَوْلِل ُلَوَألَأ : ٍتاَمْقَيَت ثالث ْنِم َدُب اف ءاَهَمْحَ

 لج هاا

 7 أَلا ِتْعَع ْنِإَف رم اَمَك هم َّلَق ام حم هيف يِفْعَي أَو نجل
 بيتزتلا طوقُسِل عيِوَجلأ ِنَع ٌدِحاَو ْمُهَيتف نك ءاضغألا يك إو لع أف 0 وع مرهه ها

 . لْسَعْلا طوُفْسِب
 ميو حبح ملأ َلَسْعَو اَهْيَلَع ّحَسَم اَذِإ ِةَريِبَجْلا ُبِحاَص (يَلَصيَو)

٠. 

 م ىَلَع حْسَمْلا َنِم ىلؤأ ُهَّنأل (رْهَط ىَلَع اَهَعَضَو َناَك ْنِإ ِهْيَلَع ََداَعِإ آلَو)

١ 



 هاه جه و دع او و د هع وده واو سام سه هده واو هاف ده هلق هاف هاه هو هاه ف اه و ده ده هده ف اهو وو هاف ها اقلها ها.

 اح م
 هع

 عام

 معلا أ ىط

 ًِ ١ 1١ ١

 َريِبَجْلأ نكت مَ اذِإ اَذنَه ءانُه ةَروُدَّضلل

 . ٌءاَضَقْلا بج َسَجَو

 . اًعيِمَج 7 ِلَدْيَمْلَأَو ِلَدَبل َدَمْلَأ أ ٍناَصَقنل ءيفالخ الب : (ةَضْوَلَأ» يف ا

 روُهْمَجلأ اطِإَر :َلاَق اق مث َةَعاَمَج ْنَع َيِفاَدكَك 'ٍعوُمْجَمْلا يف ُهَلَقَتَو

 . ىّهَتنأ . ق هال هَنَأ يِضَنَقَي

 .ٌركذ امل ُهَجْوَأ (ةْضْوَّرلَأ» يف اَمَو
2 

2 

 ِءاَضغَأ يف َناَكَأ ٌءاَوَس ِثَدَح َلَع اَهَعْضَو ْنإَو

 ىلَع ٌّحْسَم ُهّنأل ؟مُمَتْلَ أ حير يَ الب نكن ذإ اه بجو ةزاهطلا ءاضغ

 َحمَصَو ُهْعَْت َرَدعت َنَِف ٠ .فُخَلاَك رم ىَلَع ْعْضوْلا هيف رتشأف ءرَتاَس
9 
0 

 ْنِم اَهرْيَغ يف ْوَأ ميل ص
 ا 5

 تسال

2 

 ٍذِئنيِح ُةُهيِبْشَت فتن ءٍةَراَهَط ىَلَع ٍعْضَوْل طْرُش ٍتاَوَقِل ئَضَق و

 ىلَع اًهَعضَو َناَكَو ءُلَعَفَي ْمْلَو ٌعّربلا ُهنكْمَأ نإ ٌءَضَقْلَأ ُبِجَي اَذَكَو ؛ٌفْحْلأب
 هل
 و

3 

5 

2 

 هس

 ل ضل دْهَط َن صَل رغضأ اًَدَح تدخأ ريك ْثَدَح ْنَع َمّهَيَت ْوَلَو

 ءثِدْحُمْلا ىَلَع ٌمُوْحَي اَم ام ِهْيَلَع هْيَلَع ٌُمُرْحَيَف هلْسُع َدْعَب ٌتَدْحَأ ول امك يكل

 يح دج ولف يام الب هما دج تح ربخكألا ثلا نح هش سَ

 ارت بشل ْتَعِضْو امن اَهّنأل ؛اَهْنِم ٌرْهّطلأ ٌُروُجَي اََو مليت لئسم م

 شطَعِل ِهْيَ | جاَمْحَي ِءاَم ةَرْضَحِب مَكَيَت ول اَمَك َُتالَص ضقي : ةي ْمَلَو ٍبِلاَعْلل

 .هب ْىَّلَصَو
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 ,أ ظاملأ لح يف ٌعانْفإلأ 2

 و مه دن د. دعو عا. عاده ا. دو دهس سه ده اع ساه هاه عداه عاسأم جا »ع »ا اسهاع ا ىداسلع سهام و د ساو ساو هه داسعأو ساه هد هاو هاه

 بَهَّتُمْلا وأ يِرَتْشُملِل الَو ُهَل ة ٍةَجاَح الب ِتْفَوْلآ يف ُهَبَعَو وأ 4 ُهَعاَب ْوَلَو
 7” ظاور ار رص رج # هر ِ رهط يعل اَعْرَس همت نع راع نأ ب وهيب عِصي ْمَل شْطَمَك . 1 4 1 27 -_ م هاش 2 0 7

 هيلعَو ُفكْلْمَي ام َبَهَوَف ٌُنوُيُد وأ اك همر ْنَم ةبه َةَّحِص َقَراَق ادلهبَو

 ْنَع رجع ع نإف .هكلم م ١ َء هئاَقَبل هْيَلَع َر َدَق ام ُهُحّمَيَت ُةَمّجَم ةَمّمَيت حِصِ واَق هد ِرِتْسَي ْنَأ

 َهَتَقَو يف 2 لأ توف يبل ةالََّصلأ َكْلَت نَضَق > و َّلَصَو ّمَكَيِ 02 رت هداَدرَتْسأ

 َكلِت ىضقتي لَو فو رش د املا تو ؛ اًماَوِس ام َنوُد هريصقتل

 طقْسَي َةَلاَح ؤأ ِءاَمْلَأ دوُجُو ىَلِإ َءاَضَقْلأ ُرْخَوُي َلَب ءتقّوْلأ يف مُكَيَنِب ةالَّصلأ

 هس هز 0 31 م هم هو لص هل 0
 ل ] ٠ ها - هه يع م و 9 ٠ سو سس ها

 د | الف ئلَصَو مميت مث .يرتشملا وأ بهتملا دي يف َءاملا فلتأ ًَو
 ع هه ل رم هه 0

 عماش م ََء سمو ص 1 م 0

 َدِساَف نذل ؛؟بهتملا نود ىرتشُلا املأ ْنَمَْي ترو ؛َفَلَس امل هْيَلَع

 " سال ل يدب و 6*7 - 722 0 مب َجَم ْوَلَو
 ١ و َمّمَيِت مث هبلط هُمْرلَي ال ثْيَحِب نع عبو َتقَولَأ ىف يش

 دم اَمل يلع ةكاَعإ !اَلَو ُفَأَرْجَأ

 0 . 4 2 هي تْنَمْلَو

 ال هتّميِقب ثراّولل هوئوضَو ُهوُمَمَيَو ُةوُبِرَش ٌءاَم 9 !و ءاوُشِطَع وَلَو

 الَو مهن مو ىلإ وجو هم اهي ِاَم ] َةّيَرَم رب اونا اذ ايِِِْ ناك ْوَلَو

 م مَُمِيِرْغَت ُتراَوْل َداَرَأَو هيف ُهَل ةّميِق ماَقْس ناكل َءامْلَأ اوُذَر زل
2 

 بْرّشلآ ِناَكَمب َمْرْعْلآ َضَرَف ْنِإَف ءِناَمَّضلِ
 ذِإ
 هب وأ

9 



 اا ٌينيبْرَسْلأ بيطَخلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُم

 , ٍةَضْيِرَف لكِ ُمَهَيتيَو

 ع

 . ؛ِتَِمْلا مث هجم طفح
2 

 . تاّيائِمل ِرِئاَسك ُهلْثِم مَع ِهِناَمَزَو ِبَرْغَمْلأ ٍناكَمب ِهِتَميِق َنوُد

 مرتخُملا ٍناشطعلا مييقت بجو سانلآ : وال ٍعاَّم ٍفْرَصِب ئَصَْأ لَو
 0-4 - ١

 ع

 ل

 و 7 م م

 نق هقتسل هِقْبَسِل َلّوَألآ َمّدق رق اَمِهِتْوَم َلْبَق ُءاَمْلَ

 ل ٍةَمْحَبلأ ىَلِإ َبَرْهَأ هنْكِل ٌنّطلأ ا يانا األ ف امغنغب هاما
 و < يه 60 2 هس سمس مح 2 .٠ يس يتلا ع م

 لوُبق طّرتشي الَو ءاَمُهْنُي رقأ اًيوتسا ٍنِإَف ءَكِلَذ وُحْنَو بَسنلاَو ةّيرحلاب

 ا

 ام 0م
 0-3 1١ م ف ١١ 35 5 سه خاطب

 نام

 66 ا 3 5
3 3 

3 03 

 اسي ؟ ا
 0 .٠

6 0 
5 3 
 1 ص 3

 ١

100 59 

 3 ١ 35

 1 ١ د ع امك مع اا ام 3 6 ١ د
 دال عل

 ع 0

 َدَح نأل .بنجلا مث ِءاَمُهْنْيَب َعرقأ اًيَوتْسَأ ٍنِإف ءاَمُهلَضفَأ َمّدق اَعَمَتْجأ م 02 و م 0 - عرس لس . هذ 7 5 3 8 3 3 رد هذ
 ب 0 0 3 3 ماس 5 واس ٍ 5 32 هوك اه 00
 هنود ثدخملا لفك نإ معن «ّرغصأ ”لح 3 دخملا 3 لح نم ظلغأ

 و ةهياس و 0 و 7 2. م م 2 و م

 بنجلا نود لاًمكب ُهنَدَح عْفتْرَ ةنال ؛ ئلؤأ ثدخملاف

 ؛ يضَْ َرْيَغ مهيب يِلَصِ الَق «(ِةّضيِرَف لكي) اًبوجُو ُروُذْعَمْل (َْمَسَتَيَو)
 ٌةَروُس ه] «ةوَل دال َلِإ َمُشَماَذِإ 9 : : ىلاعَت لعل يضر لكل َناَك ءوشؤوْآ نأ

 ىَّلَص هِي ُهن ناب ءوضولا يف َكِلذ حسم ُهَنَعلَدَب ْمُهييلاَو ١ يكل دام
 َناَك ام ْىَلَع ُمُكَيَ أ يب 3 ! ٍِحاَو ِءوُضْوب ٍتاَوَلَص َسْمَح ِحَْقلآ موي

 ِنْبَأ ِنَع ءحيِحبَص ٍداتْسِإَي ٠١ 01 : مقَر .«ئربُكلا ُنْشلا»] ٌيَِقَهْتبْلا ئَوَر املَو هْيَلَع
 ؛ةَروُدَض ٌةَراَهْل ُهَنَأَلَو , ُثِدْحُي :ُيب ل ْنِإَو ٍقالَص لكل ُمَكَيِتي :َلاَق مع



 .ه 6 و. د. ماو عاق أو .عاوأو م. وادع ده. و واه عاو أه عاق اه و و يه جاو هع دجاج يه اهو هاه اع عه اواو و ده مو »اواو »او

 َحْنُجْل ةَبطخَو فاَوَّطلا ٌن صرف َكِلُذ يف : ةالَّصلأ ٍضْرَف لْمَو

 ضر ٍضْرَف ٍفاَوَط اني ِنْيَضوُرْمَم ِنْيَقاَوط َنْيَب ٍدِحاَو ٍمُحيعِب ها
 َوَهَو ِناَحْيشلا ُهَحَج هَحَج و اَم َْلَع اًهَتَبَطُحَو ةَعّلْجْل | ٍةالَص َّنْيَب 0 َقالَص

 َماَقَم ةَمْئاَق اَهَنِإ لبق ْذِإ ؛ةّياَفِك َضْرَف ْتَناَك ْنِإَو ةَبْطْحْلا َّنَل ١ فلا

2 0 
1 1 2 

 يِف ضْرَمْلَاَك هي هيّدوُي اَم ام 1 3 دآل ؛ْغِلاَبلْأك ٍضْرَف ريغ ِهِمّمَيَتِب يدوي ال ُنِبَّصلَأَو 3

 امك لف ُهَئاَلَص نأ ءَضْرَمْلا هب ّلَصُي مَ َمَنَب مَن ضَِ رق مول
 .َنييقاَرعْلا ِنَع ع رثشلا» يف لوو «ريتختلا»

 هب يّلَصِي لَو «ِنْيَضَْف مَ ْعَمْجي ال هنأ يف ْعِلاَْلآَك َلِعج َمِل : ليق ن 5

 ؟مَلَب اَذِإ َضْرَمْل

 مَُيتَيَو ينال ضف ُمَهَيتي ؛ ُهَنَأ يف ِةَداَبِعْلل ٌطاَيَتْخأ كلذ َّنأب : : ٌبيجأ
7 

 © اا

2 

 . ٍطاَيتْحالآ ِةَياَغ يف اَذنَهَو .َمَلَب اذِإ
 سمس عزم

 ٍضْرَف ّنْيَب ُهْعْمَجَو ءاّراَرم ءطَوْلآ نه ٍضِئاَحْلآ ُنيِكمَت َركذ امِب َجَرَحَو

 رذاتلأ ىَلَع هيت ٌيِنْيَع ضْرَمَك ُرْدلَو نا َرِئاَج امُهَنِإَ ٍدِحاَو ٍمُكيَتب ّرخآ

 وأ ْتَناَك ةاَدَوُم ئرْخأ ٍةَضيِرف َعَم ُهَعَمْجي ْنَأ ُهَل َسِدَلَ ةَبوُيْكَمْلا َهَبْسَأَف

 ٍدِجاَو مهيب ةّيِضقَم
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 «ما 00 000 هدو

 ' (9) ِاَوّلآ َنِم َءاَش ام ٍلِحاَو مصيب يَ :َضْيَو

 ٍةَضيِرَفِل َرِكَذ ْنَم م َمّكَيِتَو َهأَطَو جْوَر هلأ َداَوَأَو ٠ ءاَهْضبَح َعّطَقْنأ ضفاحت َكِلذ

 ب تحيل ان راجل ةدَص هم ل اَذَكَو اهم َكِلذَعَمْجَي نأ هل َناَ

 نيت اَمْنِإَو قلم أ يِف كتل ِزاَوَج يف لملاك َيِهَ «نايْعَألأ ضر ف سنج
 ًٍّرأ
 هم ه2

 ُهكدَدق ٠ هيف دوُجُشلاَو وكول مدع اهم مِن « ةَرْذَقْل َعَم اهي ُماَيِقْل

 . اًهَتَّروُص يِحْمَي

 َركذ امل َةَراَتَجْلأ هب َىَلَصُي نأ ُهَل َناَك ِةَلِفاَنِل مهين ْوَلَو

 يدَوُيَف ثكت َلِفاَوَتلَأ َّنَأل (لِفاَوَنلآ ّنِم َءاَش اَم ٍدِحاَو مُكَبَتب َلَصُيَو)

 يف فق وب ٍظ 0 ُةَيَتلَأ ُباَجِيِإ
 2 6 م 9 7100 ع

 اَهَءاَدتِ 4 + 2و هع قع هَ اهيل

 . ٌنِناَيوُرلأ ُهَرَكذ ؛ لفن

 ؛ٌراج َةَعاَمب اَهتاَعِ َداَرأ من ٍةعاَمج امج وأ ان فتم مكيتلاب ىَلَص لَ

 اَهَتَداَعِإ ّنِيَجْوَأَو ءِتْفَوْلَ يف اَهاَنبَج ا م كك هن .ىلوألا 4 ُهَضْرَم ّنآل
 2 م ع م و 022 و ؟؛2 وكر 2

 نأل ؛ئلوألا مّمَيتب اَهَديِعُي نأ ُهَلَو ينال ٌةْضْرَفَف ةَبْسَح لَ طوُبْرَمك
 3 2 يام ريوس مح هلل م 1-0 5 م22

 ضف اهب ناّيثإلاف الفن َتَعَقَو نِإَو «ئلوألا

 8# <عردو سوس سس م ماس سر سا
 اضف امني لك ذأ ع عاتي اكهعمَج فيك :لق نإ

2:22 5 0 4 
 )ا

 هرفم 8 دال لن 424 و تامر ععو
 للا عقب خوات اا يدق نايا لجبل :١ ُهلْوَقَو )١(



 مام د. ما. ا.د. ا. او ماي عا. ا ماهأه هاه .٠ ده. د. و هاف واو ا . ده ٠ م ا. وده عدو ده. او د .اف ده هى و وه و واع. ساهل هاه

 م

 .ٌةَدِحاَو ِتاّدلآب َضْرَمْلآ َنأل ؛اًضودف

 ّضْؤَفلأ نذل ؛مُكَيِت َّنُهل ُهاَمك اَهَنْيَع ْملْعَي ْمَلَو سْمَخْل [ ئَدخِإ يسن ْنَمَو

 َُح حجرا اَهُنداَعِإْبِحَيْمَل بيلو هَل ةَليِسَو ُهاَوِس اَمَو ٌدَحاَو

 ؛ مهيب نم لك ىَلَص مهب ْملَْ َْلوٍنيَلتْخُ يسن وأ .ٍعوُمْجَمْلا» يف

 اهني تَابَ ؛ٍمُقَعي ءاَِْلآَو بَِْمْلآَو رْضَعْلاَو رطل عَ ىّلَص وأ

 أَرتيَه نَحآ مُكَيب تب حْبّضلأَو ِءاَمِعْلآَو برْغَمْلآَو ِرْضعْل : : ْيَأ اهب أَدَب يل
 الَو تتقبل اها يف كَ وأتم نهم ينو ( ٍنيقيب

2 
 وع

1 

 3 . نقيب نمي ِنيتَّرَم َسْمَحْلآ لَصَِف «ِنْيَمْوَي نإ ناعما نوُكَ

 ”اَحمب سوُيْخَمُك ءُباّثلَأَو ُءاَمْلَأ اَمُهَو ؛ ِنْيَروُهَطل ٍدِقاَف ْىَلَع :ةّكَتَ

 دجو اذإ ليِحَيَو ءُتَقَوْل ُةُحَدَلَي ءّضْرَفْل َىَلَصب ْنَأ اًمُهنم دحاَو هيف َنسِيْل
2 

 يف َةَدِاَف ال ْذِإ ءُضَْرَفْلا هب طَقْسَي ّلَحَم يف مُعيتلب ُديِعُي اَمَّنِإَو ءاَمُْهَدَحَأ
 . ٌضْرَمْلآ هب طقسَي ال ُلَحَم يف هب ةداَعِإل

 يف ْوَلَو مَمَيَتُم اًبوُجُو يضقَيَو ُلَعْفَي الق ءُلَمَتلَأ «ضْرَفْلا» :ب ب َجَرخَو
22 

 7-2 هَءاَضَْأ هب ثدي وَأ ءاَمْلآ هب ُنُخَسُي اَم قف ردن ريل رَمَس

 هيف ُز دي ال َلَحَمب هفالخب يقم ِةرْدنِل اَرِفاَسُم ْوَلَو هُدَفَف هيف ُُدْنَي َلَحَمب

 ِرَذ لقيم اقم دو كِل
 ٍةَيِصْعَم ِرَمَس يِف حْرُجَو ِاَم ِدََمَك

 نأ ؛ ؛ قبآك

 . ٍةيِصْعَمل ِرَفَسب طاَنْي اف ٌةَصْحُر ِءاَضَقْلآ َمَدَع

 7 و 3
03 5-04 91 



 ٌيِنيبْرْسلا بيطخل | دّمحا ِنْب دمحم رخو مل 01 00 هدو

2 

 هج 00 ىو

 ل1 ا يف ل

 َناَكأ ْءاَوَس هرُبُلآَو ٍلبَْلا :ْيَأ «(نْيليبسلا) ٍدَحَأ ( انب جرس عن 10 م مَ - و
 55 2 َناَك ٌءاَوَس (تجَت) ؛ ّيذَمْلاَو ٌيْدَولَأَك ءاّرِداَ

 َو ؛ةّثْوّولأ َّدَرَو و نئرخعلا دع ءاقي يجمل قذََ ٍنْيَرَجَحَب هل َء ءيج

 0 : ِنْيَرْبَقْلأ ثي ٌثيِدَح يف هَ ةلؤق هلْكَو . سجَل : سكول كٌنسكر اًذنَه»

 ٌيِراَخْبْلاَو 4197 : مقر 24٠ /1] ٌمِلْسُم ُهاَوَر (ِلْوَبْلأ نم ئرْبتم ب ال َناَكَف اًمُهُدَح

 ُيِئاَسَنلآَو ؟"١ :مُقَر ٠١١/١ ُيِذِمَرَلاَو ؟١٠ :مْقَر 5/١ دْواَك وُبَأَو 1١6 :مْقَر فح/)
 ا باق ك1 :مُقَر 310/1 ُدمْحَأَو 541 : ِمُكَر 2178/١ ُدّجاَم ُنْبَأَو ؛؟1059 : مقر و65 .6 2

5 
2 

 َنيينَرْعْلا لكي ُهدْمَأ اَمَأَو لاَ ولآ ُرئاَس هب َسِبِقَو ها[ 4 :قَ 119/١ يش ىأ

 َناَكَف ء[ ١ 74ام/ و ناجح م ْنْبَأَو تفضل : مقر .يِرَُبلا] لبإلا ِلاَوَب . بزب

 دم ٌموقَي يِذ ٍرغ رش يواذدتلاو «يو اَمَأَو ِ؛ُةَماَقَم ٌدوقَي ىذّلأ اعل ِدْقَق َدْذَع ٌدئاَج نلآَب اَدَملَأَو ٠ ديل

 ع >7 مس هال و 1

 وبَأ ؛ 7088: فت يذلا اهل مرح امهف يأ اق أ لع 010 الص هلؤق

 .رْئَخْل ىَلَع َلوُمْحَمَف [؟ا/4/4 ُدَمْحَأَو ؛":85 : : مَقَر َجاَم ُنْبَأ ؛5800 :مَقَر دُواَد



 اف ان. ده د. انا. عا. هام .اي ا.ه د.اياو عام ام م ع اس يام اه اهس هه و هد. هافأق و ا.ه دا. واو اعاه اواو هاه هاو

 0 هن م مسد و و 0 ا يف سم ياس ممداش هوو 7 مسد يوك مر

 دنع ةّيوق ةَوُهش الب رحب قر ضيبأ ءام ةمجعملاب َو «ّيِذَمْلاَو

1 - 
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 1 .اهناَرَو

3 3 09 0 3 
 مك ةريوك نس يمي يب يام ل دع 5 رب ىسوأ؟ سوس تبويس و يوي مدع يو ها و7
 وأ ٍلْوَبْلا بقع جرخي نيخث ز ضيبا ةلَمْهملاب ّوهَو ّيِدَولاَو

2 04 - 1 
 م .٠

 .عراَضمْلا ٍْفَلِب (جُرْخَي اَم َنكو) : ٍنْثَمْلآ خسن ضب يف : هيب

 . ءْيَش لك : ْيَأ ٌةَفوُصْوَم ةَركن (1َم) ف ؛(عئام) : طاَقْسإب

 دع دع د

 3ك

 عوم م و 8 هم امك ٌةَرِه َط ترام علا ع 7 2 ل :ةدئاق

 (هرْيَغَو ٌيِوْعَبل هب مزج 0 كو ّيبنل نم تالضفل هذه :ةدئ

 ص 03

 . ٍريِغَّصْل 3 يف امِل فال ُدَمَتْعُمْلا َو َّوهَو ةُدْيْغَو يِضاَقْل ُهَحَحَصَو

 لَك ُهَلْوَب ْتَيِرَش ةَيِشَبَحْلا دك رب َّنأل ؛ الا ني ثَسيل اهنأ يقتل

 ر يلا ُهَجَرْحَل] راد ُهَحََكحَص «ِكنطَب َراَّذلَأ حلت ْنَل» :َلاَقَف

 . 1171/4 ايئاَوّزلأ عّمْجَم» يف ٌيِمَتْيهْلاَو ؛١٠٠77 : مَقَر 289/70 ٌيِناَرَبَطلَأَو

 َلَعَفَو ةَبِرَس ةَبْيَط بأ نأ ؛ٌرِجاَط كي يبل ُمَ : ُيِذمَرَل ٍرَمْعَج وُبأ َلاَ
 (ةَبرََف هودي هيماَجح مق حبلا ُءاَطْعَأ نيج مال َوُهَو بيلا نبأ كِل لِ

 . [4اله ١/ «دييُمْلا ُرْدَبْلا»م] 2 زاتلآ ُهَسَمَت مل يم هَمَد طلاخ ْنَم» : لَك هل لاقف 5

 د



 ”؟* م ٌينيبوْسلا بيطخلأ َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 يِف ٍلْوَبْلا َبِقَع جّرخت ٍةاَصَح يف َنوُدْحَآَتْمْلا فلتخأ ىَرْخأ ٌةَدِئاَف

 ُةَسْجَنتُم ْمَآ ٌةَسِحَن يِه ْلَه ةَيْضَحْلأب ِةَماَعلا َدْنَع ئَمَسُتَو «ِناّيْحَألا ضْعَب

 ٌبيِبَط َريخأ ْنِإ َوُهَو :مُهْضْعَب ُهَلاَق اَم اهي ُرَهْظَي يِذَلاَو .؟لئَمْلآِب ُرْهْطَت
 .ةَمجَنمم آلِإَو ةَسِحَن َيِهَف لول نم ةدقمنُم اَهّنأب لَ

3 9 

 َءرَقَو َريِرِْحْلاَو َبْلَكْلا لإ ٍتاَناَوَيَحْلا عيِمَج ْنِم ٌرِهاَطَف (َيِنَمْلا ّّلإ)
 ْتَناَك اََّنَأ : اهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر َةَّشْئاَع ثيِدَحِلَف َيِمدلآ ُنِنَم اَمَأ ءاَمِهِدَحَأ
 همر هود ف 6و ٍ 3 ن7 7 مم و

 .[184 :مَقَر ٌمِلْسُمَو 6

 ِِ دال ةَم وَيَا َط "< 3 ثرَأ هيلو 3 الأ هد اك
 . يمدالا َيِنَم هبشاف ٍرِهاط ٍناَويح لصأ هنالف ّيمدالا ريغ ٌيِنَم اماَو
 م. صاس 8 نا هم .٠ كس نا سم علم يت س6 2

 هبف ةحيحصلا رابخألل «عومجَملا» ىف امك ٌىنَملا لسغ ٌتَحَتْسُيَو

 - هم ارآ عر 1 / ها م قر

 . فالخلا نم اًجوُرَخَو ء[744 :مْقَر ٌيِلْسُمَو ؛؟5؟9 :مْفَر ُيِراَخْبْلا
 ا 2 وع 2م 2 25 2 1 و ع+ م 7 هر

 2 3 8-2 0 1 هاش . ع سس 1 ٠ ها .ء.همسا[5إ <

 اذكو ءٌرهاط لوكام ريغ نم ْولَو رِهاط ٍناَوَيَح نِم ذوخاملا ضْيَبلأَو
 0 0 00 0 نيس 0 هنت لاه هل وت هم
 و رعاو م 01 يي .هرا[ س## ل 2 هم - هلا | هاوس 8 ٠ . ام

 دود هنم جرخي يذلا ضّيبلا َوهَو زقلا ٌرْرَبَو ؛َبلصت نإ ِةَتْيَم نم ذوخاملا
 00١. را ربام ياش 72 م هيف 3 2 مه صح هرم ذآ 0 م 0
 يِف ّيوونلا هَحّحَص ام ىلع ةَرِهاط َيهف امد ةضّيَبلا تلاحتْسا ولَو ءزقلا

 ىييبنو م هير م - راكع و" نولإ 7 و .ءا اس نبا ماس 1 ا
 لْمَح ةَجْوَألَأَو 2( هسحن اَهنأ هنم ةالَّصلأ طورش يِف َححصَو ءانه «(هحيقنت»

 .هفالخ ىَلَع ُلّوَألَاَو ءاَناَوَيَح ْلِحَتْسَت هَل اذ اَم ىَلَع اًدنَه 5-2 5

 . © عَئاَم » : ٍطاَقْسِإَو عراَضُمْلا ِظْفلب « ُجْرْخَي ام لكَ ل خسْتلأ ضْعَب يف 2000



 َةَساَجّنل هر ليش ِطَئاَعْلاَو ِلْوَبْلَأَك ةَطَسَوَتُمْلا َهَس ةَساَجسلأ هب َداَرَأ ِهِرْيَغَو

 ِتَناَك : ثيدححل َة رم كد لسع يي. كلذ دع ' ةَطّلَعُمْلاَو َةَفْفَحُمْل

 ُلوُسَر دري مل ة ءِتاَرَم َعْبَس ٍلْوَبلآَو ةَباتَج نم َلْسْملأَو : َنيسْمَح ٌةالّصلأ

 ةَّرَم ةَبانَجْلأ دم كْمْمْلَو 2 ِتَلِعُج ََح 2 هللأ اسي اسي لَك هلأ

 . ةَفعَضُي ْمَلَو 0147 : مرا َدُواَد وُبَأ ٌهاَوَر .ةَدَم ٍلوَبْلأ لْسْغَو

 4 :مَقَر يِراَحْبْلا ُهَجَرْخَأ] نيب اًرغآلا ٍلْوَب ىَلَع ٍبوُنَذ بصب لي هِرمَأَ

 ُدَمْحَأَو 403 :مُقَر 448/١ مم ياشلأَ ؛0٠84 :مقر 2٠0/١ َدُواَك وُبَأَو ؛؟584 :مُقَر ٌيِلْسْصَو

 ؛ و88 : مقر 419/7 ُقِدْيَمُحْلاَو ؛15949 :مَقَر 2155 /؟ َناَبِح ُنْبَأَو ؟الالفك :مَقَر 04/5

 مكُح يف َكِلْذَو ء[1410 :مقَر ١/ 219١ ةَمْيّرُخ ُنْبَأَو 4١157 :مقَر اله ١/ ُئِذِمَرَتلََو

 .بوُجْوْلأ ةَجح َوُهَو ةَدِحاَو ِةَلْسَع

 فج ٍلْوَبَك ةّيمكحْلاَف «ةّيْيَع ةَِْيَعَو ةّييكخ : نيَمْسِق ىَلَع َهَس آ :ٌةيبنت

 ةَلاَّزِإ بجي َةَييْيَعْلاَو ؛ةْرَم ل ِءاّمْلأ ىَفْكَي ا 7 ُكَرْدُي ُدَلَو
ِ 7 6 1 
 بحي كف حير ذآ ٍل لاَ ربع مو حير ٍؤلو مغط نهيان
 ةوقل اَقَلْطُم اَمُهْنلاَزِإ ُبِجَتَف اَعَمَمْجَأ اَذِإ اَمأ « 1

 َريَع ْنَِوُهَدْحَو مطل ُءاقَب اَهئاَعَب ىلَع لدي امك «ِنْيَعْلأ ِءاَقَب ىَلَع اَمِهِتَلالَ

 نإَ ِدِحاَو حم يف اَِقَب د اًميِف ٌكِلذ َلَحَم ْن



 سس َينيِبْرَّشلأ بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم

 م هما هر ه7 راك م ريع ,4 . .ه0 ى ير تورك

 هْيَلَع ِءاَمْلأ نشرب ُرْهْطَي ُهّنِإَف َماَعَطلأ لُكأَي هَل ْيِذَّلأ ٌيِبّصلأ َْوَب الإ
 2 314 95 رو 0 و

 [ ةّيراجلا ٍِلْوَب نود ]

 بَل ”لَحَمْلا ىَلَع مك ْنإ ال َنَق نإ ِءاَّمْلَأ دوُرُو ٌطْرَشَو ْثَنَيَعَت

 ذم يقل يلق مثلا ُلَحَمْلا ُرْهْطَي الَق َسْكَع وَ

 اط لَمْ رهط ذَ و لحمل رش َرَشَتَي اَم رابتغأ َدْعَب ِنْزَو
1 

5 

 ا ذإ يلا طَرتْشُي الَو ُهُرْهَط ّن ضر ْدَقَو ءداِصتُم َناَك اَم ٌضضْعَب
 اك ْنِإَف «يفالخلا َنِم م اًجوُرْخ ُهرَسُي ْنك 1و رهط َضُِف دَقَو ءِلِصَفْمْل

 ريم ْتَلَصَقلا ِنإَو ءاَضيأ هَ َرِهاَطَف لصَفنَت مل ذأ ريق ْمَلو رك

 . ةسجنف ُلَحَمْلأ ِرْهْطَي ْمَلَو دي ْمَل وَ َرِكَذ امَدْعَ اهُْزَو َداَرَو ِةَريَمَتُم

 ْمكُح «ةخير ذأ نول ذأ لب مْعَط هيف دحْوَف رخبلا نم لن ام : عوف

 ُدَحُْم ال : مُهَلوق ِهْيَلَع لكْشُي اَلَو ««هِقيِلْمَت١ يف يومَ ُهَلاَق اَمَك هِتَساَجَنب
 2 0 سطل كبس * 2 سس مم. 072 ١ هي 1

 ٍةفِئاَج ٍةَيْرَق ْنِم َكِلَذ نوكي نأ َلَمَتْخَأ ِنإَو «قْرَفلأ حوضُؤِل ٍرْمخلا حيرب
5 

 ئَولَبلأ هبمُعَت امم ةلأْسَملأ ِهِذَهَو ؛ةَساَجْنِب ٌمكُحُي

 - هر ياس - م 33 هريس 2

 , يذلا َيبّصلا َلْوَب الإ) : :َلاَقَف َقَفَفَحْمْلا ةَس ٍةَساَجّلآ مُكُح يف رش مل

 ِءاَمْلآ ٌّنْمَرِب ُرْهطَي َُنِإَف) . ِنْيلْوَح يِضُ لبق يذَعَّتل يأ مط لكأ

 ةّبَّصلا فالخب ِنآلَيَس الب ُهُرْمْغَيَو ُهُمْعَي َءاَم ِهْيَلَع ّنش ري نأ :(هْيَلَع
 ال جو 2 22 8 . 8 ه. ل 8



 يل م ادم د. م ا. ا. اماه. واو واه هاه هده هاه هد قف د. ىف هو هاه واو هاو هاف و جاف ده ده دو واوا سه واه ولو هه هو

 ؛ِنالَيَسلآِب ُقَّقَحَتيَو «لضألا ىَلَع ِلْسَمْلا َنِم اًمِهِلْوَب يف دب ال .ىتُحْلآَ

 نأ سيفه ْنَع «[374/ مقر «ْمِلْسُمَو ؛735 : دو قرع نطيل ركل كيد

 :هرْجَح يف كيش ذأ ُلَوُسَر ُهَسلْجَأَف ؛َماَعَّطلأ لأي ْمَل ريِغَص اَهَل نيب ْتَءاَج
2 

 هل 2 8 .٠
 و .ءماو 2 يور ها- 2 0 هو 7 0

 .هلسغَي و «هحضلنف ِءامب اعدف «هيلع لايف

 2317/4/1١ هَّجاَم ُْبََو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 11١« :مُفَر 509/7] ٌيِذِمّرتلَأ رّبخِلَو

 ُدَمْحَأَو ؛1370 :مَقَر 2317/4 َناَبِح ُنْبَأَو 4584 :مقَر 2147/١ ةَمْيَرُخ ُّنْبَأَو 4056 :مَقَر

 اًمِهْطْرَش ىَلَع َرُهَو ٌميِحَص :َلاَقَو 2087 :مُقَر 2”ا/١/0 ُمِكاَحْلَأَو ؛الهال :مُقَر ىال/١

 [447 :مُقَر 277/7 ُءاَيّضلأَو ؛8956 :مقَر 415/١ ُيِقَهْيَْلاَو يملا ُهَقَفاَوَو «ٌحيِحَص

 2 ع 2 ع م وس 6 هن با اس لس همس م6 .

 أ يبأ ُتيِدَحا «مالغلأ ِلْوَب ْنِم ّنْسَرُيَو ةَيِراَجْلَأ ِلْوَب ْنِم سعي : ةنَسَحَو

 لاله ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛04 :مْفَر 208/١ ْنِئاَسَنلَاَو ؛كالا :مُقَر ١/ 3٠07 َدْواَد وأ ُهَجَرْخَأ

 : ّىِلَع ُتيِدَح .089 :مقَر ه١ ُهَكاَحْلاَو ؛وه8 : مقر 17 ٌنِناَرَبَطلاَو 5 : مُقَر

 : مُقَر 917/1١« ُدَمْحَأَو 40410 :مْفَر 211/4 ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛"الال :مُفَر 3٠١/١ َدُواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأ

 . [ا/17 : مهر 794/1 ُراَّزَْلاَو الهال

 2 روحو كي خر
 ْنأِبَو يل يف دس 2م يشل لطخي فالفالا ذب افي

 ور
 . ىتنُحْلآ اهب َقحْلَأَو «هب اًهِلوَب 5 ق مل ُلَحَمْلاب صلي ا اَهِلَْب نيف

2 

 ُهلْوَب تك ع

 «حالضإل ٍفوُهَس ٌَوْحَن ُةَلواَنَتَو ِرْمَت وخَنب ُهَكيِْحَت يدل ٍدْيقِب َجْرَحَو
 هه ضص

 ءاَمُهَدْعَب اَم (ِنْيَلْوَح ون لد عواطف كل ِناَعَتْمَي الق



 ا ١

 03 2 عى م ره يص ل ها م 2

 الإ) ءْرَصَبلا ةكرذُي امم اهلك (تاّساَبنلا نم ٍءْيش ْنَع ىفْعُي الَو)

 هن هرم َناَكَأ َهَلَأَو مّدلأ َنِم) .بفْرْعْلأ ىف (َريِسَيل

 ٌلَحَم يف ُهْنِم ليَ مَع هَقْيَف ْنَعْلأ ه هل قوطي مدل َسْنِج َّنَأل ؛اًمِهِدَحَأ

 .اًوُفَع ُهوُدَع :ْيأ : 41 قاع ام "ريا : (ّمألآ» يِف َلاَق . ةَحَماَسُمْل

 ا ٌٍديدصأ ليَ د يَقلاَو

 اكو مارح ةَساجّنلب 5 أ نإ كب تت ني ءئ نع قت

 ٍدْصَعْلَ عِضْومَو وُوقلآَو ليِماَمَدلأ ِمَدَكإ ْلِصَقَْي ْمَل يِذَّلَأ هِسْفَن 3 ٍصْخشلا

 مد ْنَع ىَفْحُيَو آل ْمَأ قرع َرَشَْنَأ هريث و هليلق ّْنَع ئَمْعُيَف َقَماَجَحْلاَو

 هيَ نحو شامخا لؤت يلق نَعَو بابل موو نيا لمقْلاَو ثياب

 ْمَدَو ُهْنَع ٌراَرَتْخالأ ل ٌقشَيَو كيلتأ هب 0 اًمم َكِلَذ ند ؛ باَبذل ِلْوَبَو

 يف ّمَد اهل َسْيِلَو ٍناَسْنِإلَ [ِنَدَب ٌتاَحْشَر ِلْمَعْلاَو ِثيغاَرَبْل



 هادم ع ها ده ده هاف اء دع ع اش هش ه هاما هك فاق و وده و دو دو دع اه ده اها .افاقأ هو ده هاهو يندد و ولاه هاو ه هاه وداود« اهلا

 مة وعم هما هير 2 م 7 1

 . لمقلا اَهلثِمَو «ِثيِغاَرَبلَأ مَد ين ُهُرْغَو ماَمِإلَأ ه د ءاهسفن
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 ىَمْعُي الَف َّلِإَو ءاَهْيَلَع ُهَعْضَو ْدَكَحَتي ل د

 قل لع بدلا هي عراك ين همرطختا يف وأ ا

 دار ُهَحَسَم وَ هَنأل ؛ ؛هِلَمْسَأ ىلع خَسنُي ال ُهْنَع ٌوُفْعَم ُوفْعَمِب فْحْلآ ُلَمْسَأ َسجَتَتْوَ

 *؟ يبل لسعو لسع بج ةمرلو .ثيول

 : يَلَوَيْمْلأ َلاَقَف ٠ بط هنو تضارب ْم هيف اً سبأ اذ ايف َفِيْأَو
 ِهِنَدَب ْثيِوْلَت ىلإ ةَروُرَص ال ُهّنأل ُروُجَي ال :يَِح وب ُحيَّشلأ َلاََو زوجي

 اذ ام ىَلَع لوألا مالكا َلْدَح نك هيو .اَجي اََُّمَت ُيِربَطل كلا مَ بو

 ْوَل امك ُهْنَع راوخالا شعل بولص يلف وأ مشو داني ةيطإلا تا

 رم ام مِلُع مَ َكِلَذِرْبَع ف يِاَنلآَو قرب تناك
 ءِوبْرُش َلاَح ِءاَمْلآ َنِم طَقاَسَتَي اَم ِةراَهَطل ِءاَمِب َقَحْلَي نأ يخي

 1ََمَجاَمَو)ٍ : ىلاَعَت ِهِلوقِل ٌكاَوَد هِحْرُج ْىَلَع ِهِلْعَج ؤأ ردي لاح واقطلا
 همم و2 7 عسر

 ٌرَصَبلأ ةكرذي ؛ ال ام اَمَأَ ا :ةيآلا /جحلا ُةروُس 151 4 جَرَح نم نزلا يف 2
 __ هم

 .َكِلَذ ْنَع زاريخالا ةَّقَمَمِل قَطْلَعُمْلا ةَّساَجّنلأ نم ْوَلَو ُهْنَع ىَفْمُيَ مال ص ل

 2 د



 54 ٌيِنيبْرْشلا بيطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 [ُهْنِإَف] "هيف َتاَمَو ءانإلآ يف َعقَو اذإ ةَلئاَس ُهَل نفت ال اَمَو

 .[غراَط5ُ ُهْحَّرْطَي ْمَلَو «هيف َمَقَو ام ُهيَعُي الأ : نْيَط شب ] ُهْسْجَسُي

 اَمَك ٌعونْمَم دْمَم ُهَرَكَذ اَم ىَلَع ءاثتْسالا رضح يِف ٍْئَصُمْلا ٌراَصِتْفأ :ٌةيبْنت

 . [امهيف] اَهْنَع ىَفْحُي اَهْنِم ٍرَوُص ُضْمَب ِءاَيِملأ يف َمَدَقَتَو روت امم هل

 2 2 ع

 َدْنَع ِتاَناَوّيَحْلا نم (ٌةَلئاَس ُهَل َسْفَن آل) . ى

 اذ .َكِلَذ ِوَْنَو ِثيِغ غاَرَْلاَو ِلْمَقْلاَو 2 0 ءاهْنم وْضُع ّقَش

 طب رَشب عئاملآ : ْيَأ . همجي ال هيف تاَمَو) ؛ٌعِئاَم هي يِذّلَأ (ءانإلا يف م

 9 انْ ربِ ُهْنَع زاَريخالآ َةَقَّشَمِل ُهرَيَمُي ْمَلَو خراط ُهَحَرْطَي ال ْنَأ
 ىف تاَبْذلآ م َةَو اذإ» :[8004 :مُّقفَر 0311647 هَّجاَم ُنْبَأَو ؛47١8 :مُقَر ك007/]

:0 
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 اها 6
 ايي

 ب

 َوْهَو : ْيأ «اَدِهْيَحاَتَج ِدَحأ يف نإ هني مث هلك سقي مكِلَحَأ باَوَش

 نبآَو 5864 :مقَر 730/51 دوا وب د َداَد . «ءافِش ِرَخآلأ يِفَو' :ليق امك ُراَسَيلَ

2022 
 يِضْمُب ُدَقَو «ٌءاَدلأ هيف يِذَلأ هِجاَنَجِب يني ُهَنِإَو» :[1747 :مُقَر 207/4 َناَبِح

 ُهاَنَْم يف ام ٍباَبَّذلأِب َسِيِقَو هب َرَمَأ امل ءاَمْلآ َسسَجَتْولَ هَتْوَم ْئَلِإ ُهسْمَع

 ُحَرْجُبَم ءاَهِلئِمِب َنِحتْمأ اَهِمَد ٍلْيَس يف انُككَش ْوَلَف ٠ اَهُمَد ٌليسَي آل ةَئيَم لك ْنِم

 لس هاو

 .ديراتلا يف يللزغلا + ُهلاَق . ةجاعل

 لي 0 ءاَهِرَغصل ليي ا

 ءايص رار سر مست

 . ( ءانإلا يِف َتاَماذإ » : خّسنلا ضْعَب يف )١(
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 ) حْرّشلآ» يف هب َمّرَج اَمَك ءاَمْرَج َسّجَنَت اَدْضق اَهِتْوَم َدْعَب هيف ْتَحِرط

 لهن اًذِصَق اَهَتْوَم لعت دعَت ؛ اًمهِلْوَ ٍموُهفَم نم دَحْؤَ  ِنْيَربْغَّصلأ ؛يِراَحلأَ

 يف ْتَعَقَرَف رَحآ ناَكَم ع اَهَحْرْط َدَصَق َدَصَق وأ ٍدضَق الب ٌصْخَش اًهَحَرَط

 ٌةّيَح َيِهَو هيف ْتَعَقَوَف هيف اَهَحْرْط َّدَصَق أ ْرْيمُي ال ْنَم اَهَحَرط وَ ءِئاَمْل
 : باتكلا خسُت ضخب يف َناَك ْنِإَو َكِلدَعَوْعَو اى ال هنآ هيف َثئاَمَت

24 0-9 

 َعَقَت نأ نيب اًهيف ٌلَصَمُيَف يح َيِهَو ْتَحِرْط نأ ةرِهاظَف «اهيف َتَناَمَو)

 َقِلْخ ُهّنأل ءٌرِهاَط ُهّلُك ُداَمَجْلآَ ُناَوَيَحَو ٌداَمَج َناَيعَأل َّنَأ مّلغأ ّهْن
 ام مكل َقَلَح ىلا َوُه >> : ىَلاَعَت َلاَف ءوُجْوْلا ضْعَب ْنِم ْوَلَو ِداَبِعْلأ عِفاََمِل

 لُمَكَي أ ٌعاَفتْنالا لْصْحَي اَمَّنِإَو 9 : يآ ربا ةدوش "1 اً اكس ٍضَرَدْلا ىف

 اَذَكَو «ُعِئاَمْلا ُرِكْسْمْلأ َوْهَو تسال نع ٌعِراَشلآ صن اَم لإ "واهلا

 كلذ لع َدَن ْدَقَو ءاَضْيَأ ٌعراَّشلا ُهاَنْدَبْسَأ اَم لإ َءَم امل ٌبِهاَط ُهّلُك ن اًريَحْل

 لإ) .هتاَّيح َلاَح نْيَعْلأ ُرِهاَط 5 (ةهاَط ُهَّلُك ُناَوَيَحْلاَو) :ِهلْوَقب
 :مقَر 0 َدُواَد وُبَأَو 9 : مَقَر .54/1] ِمِلْسُم ِرَبَحِل ؛ اًمَّلَعُم لَو (َبْلَكْل

 2471/7 ُدَمْحَأَو ؛ ٠ : مُفَر 0199/1 ةَييَش يب ُنْبأَو 979 : مُقَر 41/١ قاَرَولآ ُدْبَعَو ال١

 ٍتاَدَم َعْبَس ُهَلِسْعَي ْنَأ ُبْلَكْلا هيف ّمَلَو اَذِإ ْمُكِدَحَأ ِءاَنِإ ٌروُهَط») :[4007 : مق

 ةداقَطلا َّنَأ ةَلالّدلَأ ُهْجَو (ِباَرْثلأب َّنُه لأ

 . يِمِريجُْلا .«رِاّطلاب» : حَسُتلا ضْعَب يف (1)



 ندي ٌييبْرَّشلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب : دمحم

 سو ل َ ةيسومس سر 2 0 5 . مو 0000 سل نا مر

 ةتْيَملاَو « [ رهاط ٍناَوْيَح َعَم ] اًمِهِدَحَأ نم ْو م هنم دل اَمَو َرْيَزنْخْلاَو

 4 وول ََ وعو

 ةَساَجَن ْتَسبََف ء«ْثَبَحْلأ ةَراَهَط ْتَدَيَكَتْف ؛ةَمْدْكَت لَو «ءانإلا ْنئَلَع َتَدَح آلَو

 : ل 6 ب هه اارتحلا يطأ رش ا ُبَيطَأ َوُهَو همق

 ل هال ؛بْلَكْلا َنِم ًاَلاَح َأَوْسَأ ُهّنَأل ؛ةَمَجْعُمْل ءاَحْلأ ٍرْسكِب (َرينخْلاَو)
 لاق َكِلْذِلَو ءاموْحنَو ِتاَرْشَحْلَِب ليِلَْتلَأ اذلَه َضِقْنَو .لاكب تتقي 4 14 م را ممه 8# مهو (|ميص ل 1 10

 ملا اك سد 0 «هِتَساَجَن ىلع حضاَ ليك اَنَل َسْيْل َسِي ل

 نون لَو يف رع و نب نق نإ تر ا ؛ٌرِهاَط
 اًمهيِف ُتاَرَسَحْلأ َكِلَذَك لَو ءِهْيَلَع ِءْيَش ٍلْمَحِب هب ٌعاَِتنالآ

 ََم ااَمِهِدَحَأ ْنِم ْوأ) .اًمُهْنِم لك سج ْنِم : ْيَأ ء(اَمُهْنِم َدّلَوَت اَمَو)

 بْئِذ َنْيب ِدلوتُمْلاَك ابدآ ْوَلَو قَرِماَطلا ِتاَاَرَيَحْلأ نم ِهِرْيَغ َعَم ؤَأ ءِرَخآلا
 يف َمألاَو ءبَستلآ يف بلآ ع مبني عَمْلاَو ان لول ةَساَجلِ ايَِْ لَك

 امُهّمَحَأَو ةَيْرِجْل ِريِرْفَتَو لَدَبْلا باَجِيِإَو ٍنيّدلأ يف اَمُهَفَرُش او يروق

 . َةَحَكاَتُحْلاَو ةحبب بذل ميرو ةَساَجّنلا يف اَمهَسَحََو ارا بوُج +5 مَدَع يِف
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 َيِسوُجَمْلا ةَحيبذك دبع ََ ةيِعَْش ٍةاكذب ال اَهناَيَح ْتْلاَز ام َيِهَو :(ةَنْيَمْلاَو)

 58 ؛حبذ اَذِإ ِلوُكأَمْل رْيغَو ءٍمْظَعْلاِب م َحبذ اَمَو «ٍيمل مَضِب ٍمِرخُملأَو

 َتَمّرْخ# : ىَلاَعَت َلاَق ءاَهِلْواَنت ةَمْرُحْل اَهُمَد د ْلِسَي هَل ْنِإَو ءِتْوَمْلأِب (ةَسِجَ



 عاجُش يبأ ِظاَمْلَأ َلَح يف غاتفإلا 5

 م . 29 همّدآلآَو َداَرَجْلَأَو ٌكَمَّسل
 مسا

 هيف َرَرْضَآلَو مَرمْحُمب ب يل اَم ُميِرْحَتَو ء[* :ٌةيآلآ /ََدِئَمْلا ٌةَروُس ه1 ُهَئَبَمْلآ ُككَتَلَع
 ٍَساَجن ىَلَع ُلُدَ تل لو

 0 دسم هش ل 1 2 ئلع لذي
 اال ْذَمْلأ في درع جرو |
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 7-5 أَةَساَجن و ؛مُهّسلَأَب اَناَم اذإ يدَرَتْمْلَأَو .هناَكد كَرْدت مَ

 ةلحت 8 ء الك ّنأل ب ٍْيْغَو ربو يفوصَو ٍرْعْشَو مظَع ْنِم اَهِئاَرْجَأ
 : ةَسجَن اَهَّنإَق ءحاََْو َّلَخ دوُد ون هْيَم َكِلَذ يف َّلَحَدَ ٌةاَيَحْل

 . هزمت ر دعَل ُهَعَم هلك ةلكأ ُروُجَيَو اَهنَع ِزاَريخالَأ هريورعو 29

 0 : لكي هلوَقِلَو ٠ اجالآب ِنائَرِهاَطَم (ِاَرجْلا) ديم (و َو كَمَّسلأ) َةَْيَم (آإ)

00 

31 

 ٠ ايلا

١ 
 2 م مس اة َ 00 00

 ذمعَأ ةجرغأ) «ُلاَحّطلاَو ُدِبَكْلاَو ُداَرَجْلاَو ُكَمّسلَأ : ِناَمَدَو ِناَنتْيم اَنَل ْثَّلِحُأ»
 ئَوَرَو : ُيِقمِنَْلا َلاَقَو 21١79 :مْقَر ر 2361/١ ٍمِكاَحْلَأ قيِرط ْنِم ُيِقَمْيَبْلاَو ؛077 : : مقر 5

 : ةَحْفَص ِدْيَمُْح ّنْب ُدِبَعَو : مُهَر 11١7/١ هّجاَم ُنْبََو ؛ حيحّصلأ َرْهَو َرَمُع ِنْبَأ ىَلَع اًنوُقْوَم

 .[1737 :مَقَر 401/١ ُنَمّلْيَدلآَو ٠ مقر

 هَجاَم نبأ ُهَجَرْخَأ] م هلأ هُو ٌؤاَم ُدوَُّطل وهلا : رخل يف هلك ةلؤق ُةَلدَكَو

 .[ل116 زولك 7115 يملتتلا 15 مفر 151/١ يب يبني 0140 :مفَو ١/1

 اكَمَس َمَسُي ْمَل ْنِإَو ِرْخَبْل ِناَوَيَح ْنِم َلِكَأ ام لك ِكَمّسلأب ُداَوُمْلََو

 ٌةَداَرَج - ُهْذِحاَو ءسنج ٌمْسَأ د ُداَرَجْلَأَو :ٍةَمعطألا يف ىَلاَعَت هلأ َءاَش ْنإ ين َأَيَس

2 7/0 / 

 َيباَنَمَرَك ْدَقْلَو #4 #* : َلاَعَت ِهِلْوَقِل 5 َرِهاَط اَهَّنِإَق «(َيِمَدآلَا) َةَتْيَم الإ (و)

 . © َمَدَآ َنْبَأ ١ : خّستلأ ضْعَب يف 01,



 هتَساَجَنِب ُمُك م د هنأ بركب ةَيِضَقَو 518 /ءاَرْسإلا ٌةَروُش ١71 © ٌمَداَع

 َبووِرْتُمْلا اَمّسِإ 8 :ىَلاَعَت ُهُلْوَق اَمَأَ 6 ُهِلْسُمْلا ٌءاَوَسَو ءِتْوَمْلِب

 مُهَباَنتْجَأ وَ ءٍداَقتْعال ةَساَجَن هب ُداَرُمْلَاَف [؟8 :ةيآلآ /ةبوَتلا ٌةَروْس 41 # نسي

 اوُسجَنت الر 04 : مَقَر مِكاَحْلأ ُرَبَح اَكأَو ؛ ٍناَدْبَأل ةَساَجَن آل (سجَتلاَك
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 .ةَرِهاطلَأ ٍناَيغَألآ ِرِئاَسَك ِهِلْسَعب ْرمْؤُي مل اًرِهاَط َناَك ْوَلَو :َليِق ْنَِ

 . ِنْيَعْلا سجن فالِخب ْثِدْحْمْلا ليِلَدب رِهاّطلأ ُلْسَغ َدِهْع هنأ َّبيجأ

 ا 5 وُجو ِهِرْيَغ وأ ٍدْيَص ْنِم اضم ْوَلَو ماج ُلكَو ٌءاَنإلآ َلَسْغُيَو)

 ْيَش ِةاَقاَلُمب اَذَكَو 'اَمحِدَحَأ ِعْرََو (ريِتحْلآَو ِبْلَكلا) َنِم َلُك (غوُلُو

 لا جو فقول ُدِئاَسَو ُهَلوَبَو ُهَباَعَل َكِلَذ يف ٌءاَوَس ٠ ءاَمُهْنِم لك ِءاَرْجَأ

 .ةيا يضر ربع يف (نئادخا) .ِروُهَط ِءاَمب (ِتاَرَم َعْبَس) .اًبَطَر ْتّقآل اَذِإ

 لصَيَو َءاَمَل أ ُرُّدَكُي اََذَق َنوُكَي نب 'ةَساَجّتلآ لحم عي (روُهَط ٍباَرَتب)

 لبق اَمِإ ءِءاَمْلآِب هجْرَم نم ّدُب لَو ٌلَحَمْل ءَرْجَأ عيِمج + لإ ِهتْطِساَوب

 َلبَق اَجَرْمُي مث نيم وَلَو ءاَعَضوُي نب ُهَدْعَي ْوَأ حملا لَ امهضو

 ىَلَع ٍِقاَب َّلَحَمْلا ىَلَع ُدِراَوْلا ٌروُهّطل ذإ ؛اَبْطَر ُلَحَمْل َناَك ْنِإَو ءِلْسْعْل

 9ك

7 



 ما ا.مه نو دعاهم مافاد. و اراه هو او هاو واه ف دف اهو فواز هه هوو هاو سه اه ف وه ده ده ده هاو اه واو واه فاه هاو هاهو

 م _ م

 لكما ئلَع عضو لبق جْزَملا طاّرتش ذأ يف يونْسِإلل اقالخ ِهنيِروُهَط
 24 ها هةر

 ارم َعْبَس ُهوُلِسْعَأَف ءانإلآ يف ٌبْلَكْآ َحّلَو اذِإ» :ِكي هَلْ و َكِلذ يف لضألاَو
2 

 ١ ا 0314/1 َدْواَم وُبَأَو ؛5074 :مُقَر 84 /1] ٌمِلْسُم ُهاَوَر . «باَرّشلأب َّ مالو
 : مقر 24717 /؟ ٌدَمْحَأَو +187 0 :مَقَر 159/١ َةَبْيَش يبأ ُنِ ٍبَأَو ؛9759 :مَقَر 47/١ َقاَّرّولآ ُدِبَعَو 0

.]4601/ 

 06 ل 00 1 م آه 0 ماس ا هز . ان

 وُبَأَو ؛١18 :مقَر 2588/١ ملسم] «بارتلاب ةنماثلا ُهورْمَعَو» :هل ةياور يِفَو
 هَ
0 

 دمحأإَو ؟؟916 : : مقر ء ١/ هّجاَم ْنْبَأَو ؛ "ال : : مقر 204 ١/ نين ِءاَسْنلَأَو 474 : :مَقَر 215/١ َدَواَد
2 

 ٌتحاَضي نب : يأ 0[ : مُقَر 0/ م/ا/ ةيَش يبأ ُنْبَأَو ؛؟١ "498 : : مَكَر 225/5

 يفد ( بارك ةعباّسلا» :[ا0“ :مَقَر 29/11 َدْواَد يبأ ةياور يف امك ةَعِباَسلأ

 ةمالوأ» : :[. ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 24١ : :مفر 101/13 يلا اهَحُحَص ياو

 ٍناَطَقاَستيَف بال َّلَحَم يف ٌضُراَعَت مِلْسُم َيَياَوِر َنْيَبَو «بارُلآب َّنُماَرْخَأ
 ةياَوِر يِف اَمك تلآ نم ةدحاَو يف هدوُجوي تعي لَم ني يف
 ام هب َقَحْلَأَو بانل ْىَلَع ّىصَنق «ككءاَحْطبْلاب َنِهاَدَحِإ» :[10/1] نيب َةَراَّدل

 ْثْوَرَو ٍلْوَب نم ُهديَفف هتَساَجن ْتَنَ اذ .هيالَصَ تَرَ انو «ةاوس

 .ئلو أَكِلَذ وحَنَو ِقَرَعَو

 ا 0 2 مك هس نم 1

 امك َةَدِحاَو ْتَبِسُخ الثم تالّسغ تيب الإ ''' ةَساَجّسلأ ِلّرَت ْمَل اَذإ : هين

 )١( ٌيِمرْبجْبْلا . خَسْتلا ضْعَب يِف امك اَهْنْيَع :ْيأ .



 .٠ ده ٠ ده دو و د. و ٠ دو دع ده وام ٠ و اه واو اف ة.داهاق ع دعاه هع اع او اج هع اه ع و هه هاه دع ع هاه ا عاو هع اه و او اسعلاو

04 

 ِءاَجنَتْسالأ َلَحَم ٌعيِبْسَت ْثِجَي ْمَل ٍبْلَك ٍرْخَن مخل َلَكَأ ْوَلَو «ُيِوَوتلأ ُهَحَحَص
11 9 

 . صن نع ٌنِناَيوُدلأ ُهَلَقَن امك

 7 نت ص رس حصر «هاهرو هك 6 هه سام و 00000 د 7

 ىلَع ُسانلا ٌرَمَتْسَأَو «ةريهطت ُدَهْعَي ْملَو لك هلِخاَ لييغ ٌماَمَح :ٌةَدِئاَف

 ماَمَحْلا رُصُح يف ُةَساَّنلأ ٍِتَرْشَتْنأَو ةَليِوَط َةَدُم هيف ٍلاَسِيغالآَو ِهِلوُخُد

 ول نأ ام الِإَو سجق كلذ ني هم ءْيَ باص نت اَمَ وَ

 ٍتاَرَم َعْبَس هْيَلَع ِءاَمْلآ روُرُمِ ْماَحَحْلآ ُرْهْطَيَو ؛كّسلأب ُن رم

 امج ب عو امك بيرت هي لطخت طل أل: « لفطب َّنُماَدْحِ

 داعي يف يذلا يلا ةطماوو ذو كلذ لَ م أ ُلَمَتْحُي ٌةَدُم ْتَضَم ْوَلَو

 ةَبيَغ 0

 بول دن إو لغز رابع ْوَلَو بال ُنيَعَتيو ؛اَهِمَف ةَراَهَط اًهيِف ّلَمَتْحُي

 لْعَج َّنَسُيَو ِنوُباَصَو ٍناَنْشَأَك ُهدْيَع يفك ا :روُوَّطل ْيَعْون ّنْيَب اًعْمَج

 بيم ىلإ َكِلْذ َدَْب جاي مَدَعِل لأ ىَلوألاَو ةَريخألآ رْبَع يف باول

 يف لَمْ لَو نحن ٌباََث يفي الو «وتالَسعلا عيمج نم ُشَْشَرَتي ام

 يِفكيَف بارت بيرتتل ىَتْعَم ال ذِإ يار ضْأ ٌبيِرْتَت ُبِجَي الَو ءِثَدَح

 مل عي شل ٍماَمَن َلْبق * ْئَش اَهْنِم التم ُهَبْوَت َباَصَآ ْوَلَو ُهَدْحَو ِءاَمِب اَهْعيِبْسَت
 هه

1١ 

2 224 

 ؤخن لَو ْولَو هير دب ضزألا يَ نم َُاَصأاَم ىلع اا بيت بج جب
 ع 2 2 هدر 24 مص <

 ءاَلَأ َنوُد املأ َرُهَط ِنْيَمَلق َّعَلَب َّتَح َرِثوك َمث «ليِلَق ءاَم هيف ِءاَنِإ يِف ِبْلَكْل
 امه



 ذم فانتا . اد

 و ِداَدَحلأ ِنْبَأ ِنَع (هبيِذُهتا١ يف ُيِوَحَبْل ُهلَقَن امك
 ل نإ هانإلآ الو ُءاَمْلآ سني مَ نُقل نع هغوُلوب ْصَقْنَي ْمَلَو ٌريِثك ٌءاَم .

 ىف ُهَلاَف ءاّمِهِدَحَأ ةَبوُطُر ا ا ا علا اعزغ يأ
 «نسجتي مل هيف َوُه امم ٌءاَمْلَأ ُهْلَصَو ام َتاَصُأ ل هنأ ُهَكِضَفَو .( له ٠  1 1 27 0 000 2*هر م7 هاا 0

 هيف وه 2 و 8 عوُم .٠

 .٠  0هكا محيا لس يم 2 2 هيا ىلا هل

 .ةريغَو ماَمِإل هبو : هش نر ةقئم هادا 2 نر

 قر نإ 0 هيف يا + 5أ ْوَلَو «ِءانإلأ َلاَمْعَتْسَأ َداَرَأ

 «لضألاب المع ِنْيَهْجَوْلا ٌحَص مَآ يف اَذَكَف اًْطَر وأ هَتَساَجَنِب ْمُكَحُي م اًفاَج

 و ههو د
 هباَعل ْنِم اَهْنَأ َلَمَتْحُي هَتَبوَطْرَو

 ١ هه
 -. م 2 5” وم ع 2 هه 14 و ل عدس 0 وك م ِ

 وق َدْنَع رش ةَيفْيَكَو «كلذ ليلد كلقو (هّيلع يِتأت) ٠ روحو 60 م

 فني فو (ثلفاو) ٌبِجاَو ثاّوزألأَو لاَ وألا عيِمَج ُلْسَعَو : ِْيَصُمْل

 ص
2 

 دل ضْعَب ْنِم ؛ ةَدِحاَو ١ : َةَمِلَك ْتْطَقَس 2000(

 . هاّتلاب « َةثالَتلآَو ١ : : دل ٍضْعَب يِف قفز



 <84 ع. 0 00 0100

 1١ او
0 

 . لَصضف اسسلألا

 لآ

 2 2 هه © ُُ ب 120 207 27 2 1 وب مس هيض

 تذدتيف ةَّرَم لع راصتقالا نم : : يا .(لضفأ) . عءاتلاب «ةثالثلاَو» : خّسنلا

 و م َّ - 7

 َنِإَف «ُثالَثلا َلُمْكَتِل ِةَساَجَنلأ ِنْيَعِل ةليِزُمل َةَلْسَعْلا َدْعَب ِنْيَبلْسَع َلَسْعُي نأ
 بلكلا ِتالَّسغ يف ّيَم امك ٍ؛ْتَدَّدَعَت ْنِإَو ٌةَدِحاَو ٍةَساَجْنلِ ةليزُمْل

 17-0 م 50 5

 ْنِم ْمُكُدَحَأ طقْبَتْسأ اَذإ) :ثيِدَحْل ءةَساَجَّنلَآ يف ٌكَّشلأ َدْعي َكِلَذ باَبْحِتْسال
 ٌدْواَد وُبَأَو 4 : مَقَر 0/١ لسمو : مقر ل١ ُيِراَخْبل ُهَجَرْخَأ] (همؤون

 249/١ ُيِئاَسَنلَأَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 214 :مَقَر 55/١. ُيِذِمّرْتْلأَو 4٠١5 :مقَر 0١

 ا يفتك ؛/ :مقَر 2731/١ ٌكِلاَمَو ؛99» :مُقَر 22178/١ ِهّجاَم ُنْبَأَو ١ : مُكَر

 : مقر 2707/7 ُدَمْحَأَو ؟ ٠١410 : مُفَر 044 ١/ َةَْيَس يبأ ُنْ أَو 41١57 : مهر 0745 /* َناّبِج ُنْبَأَ

 [؟4١ :مَقَر 247/١ ٌنِقَمْيَبْلاَو ١/١ ُننْطَفَر اًدلأَو 6 :مقَر 2/١ ميو نب ال

 ٍلِماَشلا» ٌبحاَص َح ّحَّرَص ِهِبَو ةَطْلَغَيْلا َكِلَذ َلِهْشَو .ئلؤأ اَهَقَمَحَت

 .اًهْهط دعب ِناَرم بدني ««ربِغَصل

 مَ دي ال ريكملا َنأل َكِلذ بدي ال : ٌئيليجلا َلاَقَو

 2 هل مم ل

 | اعف

07 
 9 َدَكَصُمْلا َن

 رس ل وكس راق ص و 00086 0. 01007

 اَذنَهَو َقَطَلَعُمْل َنوُد ةَطّسَرَتْمْلاَو ةففخملا ةساَجنلا ثلثتف : ئأ هٌرْعَصَي
 ع

 .ةهح وأ

2 

 314 يل 000 2 ُِق 3-7

 بفالخب هين اهَِلاَوِإ يف ْطَرَتْشُي ال ةَساَجَّلآ َّنَأَر رقت امم َمِلَع ذَف : ةيبنت

 ِكوُرْبلأ ٍباَب ْنِم اَذلَمَو ءِتاَداَبِعْلا ٍرْئاَسَك ٌةَداَبِ اَهَنَأل ؛ ْثَدَحْلأ ةَراَم



 اًجش ىبأ ظاَفلأ لح ىف غافلا 56
 و

 8 وَ همس و ه2 مس سس رس
 2 8. هه 3 ٠ ص لا|*ة | <

ُ 3 2 2 

 اًدوُصَقَم َناَك اك اَكَن هند ؛ كورلا باب نم هنأ َعَمٍمْوّصلأ يف ْتَبجَو اَمَّنإَو

32 2 0 

 لسْعب َرِداَبُي نأ ُبِجيَ ءلْغِفْلآِب َقْعْلآ ئَوَهْلا ةَلاَحُْمَو ةَوْهَّشلَ عمق

 ٍرْذُع رغب هْنَدَب ىف ةَس اجّنلأ َلَمْمَتْسَ ِنَأَك ءِسيِجَنسلب ٍصاَع ِسُجَسُمْل

 أ يو .ودلكل ٍوخَِلَ هب اًيِصاَع ْنُكَ ْمَل ْنِإَف «َيِصْعَمْلا َنِ اًجوُرُ
 اَمَْغو لعمل َنْيَي قرف ال هنأ مهلك ٌرِهاَطو كلذ ادع اًميِف هب ( ب

 -- أ 32 7
 .اَقلْطُم ةَظَلَعُملاب ِةَرَداَبُمْلا ُبوُجُو يِغَبْني : ٌيِشْكْرَزلأ َلاَق ْنِإَو ؛َكِلَذَك َوُهَو 4.

 «ِسيِجْنَسلأِب يِصاَعْلب ُهَقاَحْلِإ لَتْحَي هب جلاب يمال :يوتشإلا
9 
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 20 هَ
 و

 َلَسَغ ذو مت فال هب تم انه وب ئَصَع يآ نأ ل 5 الخ ُهَجّيْمْلَاَو

 بي الو رطل دَح يف اَم لك ٍلْسَعِل َرْغْرَعْلا ىف هن علاق نجما هم

 «عولجملا» يف قت سا الآ وكي تب يي رش الوات

 .ُهكَقََو ٌينيَوِجل أ ٍمَحُم يبأ ِحّْشلأ ٍنَع

 يِتلأ : ئه ةَمَرَيْحُْمْلاَو ؛اَهديَعَو َهَم ةَمرَتْخُمْل : : يأ (ةَرْدَحلا تَرلَحَ اَذِإَ)

 اَدَهَو 3 هيِرْمَحْلا ٍدْضَمب آل ْتَرِصُع يِتلآ يه وأ ءيَلَحْلا ٍدضَقِب ْتَرِصُع

 ْدَقَو ٌراَكْسِإلَ ميِرْحّتلأَو َةَس ةَساَجَّنلَآ َةَّلِع َّنأل «(ْتَرَهَط اًهيفتب) . ئلؤأ ينال

 ةراَهْطلَاِب لقت ْمَل ْوَلَف ِرُهَحَتلَأ َدْعَب إي ل اها ريما لَو ملا
 9 هم

 ّنِإَو ءاَهَعَم ان دْهْطَيَو ءاَعاَمْجِإ ٌلاَلَح َوْهَو ِْمَحْلآ َّنِم ّلَخ ْذاَخّنَأ َرَذَعَتل



 56١ ينيزشلآ بيطَخْآ دَمْحَأ نب دع

 «ةَروُرصلِل اَهْنِم ٌبّرْسَتَو «ةنم اَهقْؤف اَم اهب َسجنَتَو تّعفتزأ ْئَتَح تلغ 3 - 0 ا " مسي وك (س مس ل 0 020
 ٍلاَوَزِل َنَّدلأ ٌنمَأَر حتف ؤأ ءهِسكَعَو لِظ ىلإ سْمَش نم تلقن نإ ٌرْهطت اذكَو كو ص عرار * 2 ةرر 72 7 1 1

 اًهْتَفْلَح َةَساَجَن ريغ ْنِم ةّدْشل

 َلِبَق ْوَلَو ٌناَحْلا ٍرْبْخْلاَو ٍلَصِبْلاَك (اهيِف ِءْيَش حطب ْتَلَلَخَت ْنِإَو)
 .الَح اَهبالقْنأ دَْب اهْسْجتي انف تل سفن زق ف راقت

 َعَقَو ول اَم هيلع دري را نأ نك ا قب 2 وقول ربع ءول : : ةيبنت

 معن ؛ ْحَصَألا ىَلَع ُهَعَم هت ال اََّنِإَم .حير ءاقلإك حْرَط رّيْغِب ءيش اًهيِف

 رخال دك ما هريصع يف واح ضف ان َمقوَو هلأ رع زا

 ٍدقَفِل ّرْضَي مل لذَحَتلآ لبق اًهْنم ٌةَر َرِاَّطلآ ٌنْيَعْلا تَعِرن ْوَلَو ُدْضَت ال اَهّنأ يِخَ

 ْرْهْطَت الق َسيِجَنَتل لتي نيك أل اهتم علا فالجب أ

 ال ذإ ؛ندلآ رهَطَي مل لعق لغفي نب ناَيَلَع الب ْتَعَمتز لَو ِلَلَكَتلأِب
 ِرْمَخَب ُعِقَتْرُمْلا ٌرِمَغ ولف سجَل عقترْمْلاب اَهِلاَصّتال َرَْْلا لَو ةَروُرَض

 2و 504

 7 فاَمَجْلا َلْبَِب هِدْفَت يف يَ الج فاََج َدْعَب ول للَخَتلأِب ْتَرهَط

 بْن ُهْنِم ْتَجِرْخُأْوَلاَم يفالخب للكتاب تَرُهَط َرَخآ ىلإ ند ْنِم تلق

 َّنَأ اَهْيَلَع راّصتفالأ نم ذَحْؤُيَو « بعل ءاَم ْنِم ةَدَحّْمْلا يِح ُرْيَخلآَو
 ر#

 لنك مس 7-0 هم 0-0

 لُلَكّتلَأب ْدْهْطَي آل رْئّتلاَك «بتعلأ ِءاَم رْيَغ رم ْدَحَّتُمْلا َوُهَو ديل



 . د. در. اه نو د واو د. فأن ةاعأا مام ماع عاج ماسه اه ماه دم هه دق ده ع اه راه جاه عاسأا« .اي ده اه و ده ده ده ده دهو ها هاو

 َدْعَب ُهسْجَنْيَف ءداَدتْشالا َةَلاَح هب ِءاّمْلأ ِسْنَمِل بّيَطلأ وُبَأ يِضاَقْلا َحّوَص

 «ٌدَمَتْعَمْلا َوُهَو نيكل ُهَراَمْخََ . رهطَي :ٌيوَعَبْلا َلاَقَر ٌدَح بالقنالا

 َلَخ َعاَبْوَلُهّنَأ ابرلأ باب يف هب اوُحَّرَص ام هَل ُلدَيَو :هتاَيروُوَض ْنِم ءاَملآ نأ

 َلَخب ٌريِصَع طَلتخآ ِولَو ّعَص بط لحب يزل ذأ هب لَ رت
 كب وأ دلذَكَت دن هب نكن ْدَمَكَت هبف خا ل أل هْرَض بوَُْم

 يِغَبَيَف يِواَسْمْل اَعَأَو ٠ رفَشل مَع َرِاَطَ َلْضآلاآ َّنأل ؛دْضَب ثم دي الق بِلاَغ

 رك مل باقل كب هفاحلإ

 فْعَض َلَع ْئكذُت ْدَقَو ءْفْئَصُمْلا اَهلَمْحَتْسُأ امك َةَتَنَوُم ُمَحْلا :ٌةَدِئاَف

 ثالث يف رْخَخَت ٍرْيَغ ْنِم الَخ ُريِصَعْلا ُريِصَي ْدَق :ُيِميِلَحْلا َلاَق :ّةّمِيت
 ٍرَوَص

 .َّلَخْلابيَتعُمْلآ َّنَدلآ يف ٌبَصْي نأ : لوألا
 يع همم
 ْيَغ نم الح يطلب يصف ريصتلا يف لَحْلا بصي نأ : ةيناثلا

 22 م هر م 001 هاس سس 2 2م
 «نذلا اًهنم ُةلْمُيَو «هِديِقاََع نم بعل 3 تدّدَجت اذإ 5

 1 وو م 2 يي و و 3
 ٠ و 60ه .٠ و



 3 ةةاَلوْلآ بس ِرْيَغ

 ْوَلَق ٠ قا ْبِجَيةَمرتخُمْلآ ريغ الخ ريل مرا الَسنإَو .ْتلِسَع

2000000 

 ةّضاختشالاَو سافّنلأَو ٍضْيَحْل يف ٌلْصَف

 (جْزَمْلآ 2 جرخي) ب () :َلاَقَف ءٍبيِترَلآ اًذلَه َلَع اَهَرَكَذ دَقَو

 ءطَقَ (ِءاَمِد َةَثالَت) . لآ َنِم ُماَكَْألآ هب ُقَلَعَتت ام ورمل لبق :ي 8

 كح هب + قلتي اك هب 0 عُّسّتلأ لبق جرحا ٍداَسَفْلأ ْمَد اَعَأَ
 .ٍداَسَق ُمَدَو ةَضاَحِتْسآ ُمَد :ُهَلُ َلاَعي ُهَنَأ ٌحَصألاَو

0 1 

 ْمَد :ُتِلاَّثلأ ( ءساّمتلآ) مد :يِناّنلأ (ق ٍضْيَحْل م١ : لوألا

 قيم هع اهني ؛ (ةضاحتْسالا)

 َلاَس اَذِإ ٌةَرِجَّشلأ تَضاَح :ُتَرَعْلا لوقت ءُنالَيَسلآ :َةَعَل (ٌضْيَحْلاَت)

 ٌءاَبْطلأ هيِضَقَت 1 راج مَ اَعْرشَو ؛ داس اَذِإ ! ياو َضاَحَو اَهُعدَص
 5 ٠

 :(ق5] ولأ بس ِرْبَغ ني) .ةّضاحتسالا نع اًرازيخأ (ةكّضلأ ليبَس لع



 .ساقلا نعاذاتخأ ؛ِةَموُلْعَم ٍتاَقْوَأ يف

 :ٌةيآلآ /ةَرقَْلا ٌةروش "1 4 ضيِحَمْل نَحَكَلتْوْنََسيَو #7 : هَ أ ضيحلأ يف لضألاَو

 مقَر ٌمِلْسُمَو ؛؟194 :مْقَر ءُئِراَخِبْلا «يعيجشلا يَ : 3 «ضْيَحل : ْيَأ ةةقق

 ِباَنِك يِف ُظِحاَجْلآ لاق . مد ِتاَنَب ْىَلَع هلل هللأ ُهَبِت 00 اذنه 2[

 00 8# رر 00 7 - 8 هه مر [٠ لس ل 4

 ءْتَنْوَألَاَو  ٌتاَّيِمّدآلَ : ةعبرأ ناَويَحلا نم ل ضيحي ىْزْلَأَو : (ناويحلا»

 سل 6

 : [ِزجَرلأ نم هِلْوَق يف ْمُهْضْعَب اَهَعَمَجَو ٠ ٌشافخلَأَو : ٌعْبَصْلأَو

 ُهاَوَداَهَل ٌنْشاَّفُعَو ٌعِفَض ُءاَنْشآَو نْضِحَي ُبِاَرَأ
 َةَعَبْرَأ

 وعمر هم وو هام هر

 ةْغَرَولاَو «ةّيلكلاو «ءةقانلا :َىهَو نَحأ ّدَعَ ريغ هْيَلَع َداَرَو

 .ليَحلاَنِم ىتثألا نأ ْدجِحْلاَو

 072 7 7 ه2 2 0 ١ م7 كك هَ مالا

 32 ١ رثع رعر 48 هَ 6 ١ 2 ا 102 و 0 01 مي 27

 - ١ 5 2 5 2 2 01 "0 هي ه#
 نم ئّوقأ نيخ هلو هل ةَحئاَر ال امم ئّوقأ ةّهيرك هاو ُهَل اَمَو ءرَدكألا

 ةَروُسْكَم ِةَلَمْهُم ٍلاَدَو َةَنِكاَس َةَلَمْهم ِءاَحب «(ٌمِدَتْخُم) . دوْسَلَو قيق لأ

 ذةايشآ :َُمَو ِاَعّتلا ماديخآ َنم ْذوُحأَم ءداَح :ْيأ قف هُم امه
 .ه رح



 "00 ٌينيبرشلا بيطخلا َدّمْحَأ نب هادم

 . ٌعجوم : أ ةلَمْهَم نّيَعَو َةَمَجْعَم ٍلاذب .(غاذل)

 دوي نأ ثادخألا يف َنب َقْيَس اَم مَ ٍناَجَْ ةأرمل قُِخ ول :ةيينك |

 . ثلا ينال سق ل جولاو وج زك راو دبحل

36 3/6 2 

 . سفن بقع جرخَي هنال
 0س 0 6 مو هم 00

 كلذ نآل «ٍضْيَحِب ,اَسْيِلَف ؛ ٍدَلَوْلآ َعَم ٍراخْلأَو قلطلا مد ركذ ام جَرخَف

 ٍءِداَسَف مد كلذ 1 «ِدلّولأ 0 ىَلَع ه همُّدَعَتل َساَفِن الَو ةدالولا راثا نم

 ل ؛5 وهمس 00 م ام 706 5 1
 ال نأ ةانعَمَو .حَصفألا مه ةّنَحَتلأ َِءاَيلأ فْذَح بق از يوت

2 2 

 وث

 . نمل خس رْثكَأ يِف بَل ' ٌماَّذَل ُمَِيْحُم ُدَوْسَأ َُنْوَلَو ١ : ( هلك 000



 اج يب الح يف مالا ١
 هلل م يَ 8 و 7 م و 2 7 2

 سافنلأَو

 ُلاَقُي ءمِحّرلأ ئتذأ ْنِم ٍقْرِع ْنِم ِةَلِعِل ! (ٌجِراَحْلأ) ٌمّدلأ (َوُه ةّضاحتْسالاَو)

 يِفَو «ةديس نبأ ءاَكَح امك َةَلَمْهْمِب : لاقي قم و «ةَّمَجْعَم ٍلاَذب ءُلْذاَعل ل
 هه

9 

 تك م أ رْيَغ (َو ١ضْيَحْلا) ِرثكأ م يع يف .ِءاَرَو ِةَمَجْعُمِب (حاَحّصلأ»
- 

56 1 

 الق ٌوِيِإَد ْثَدَح ةَضاَحتْسالأَو : أ ٍضْيَح نإ جّرخأ ٌءاََس ء(ساقتلا)

 ثاَدْحَألَ رياَسَك يضيحلا تمي امم امهر َءَو ةاَلَّصلَأَو َمْوّصلأ ُعَتْمَ

 ِءوْضْوْلا َلْبَق اَهَجْرَف ةَضاَحَتْسُمْل لست :ةوش ل

 و َكِلَذ لذ هونت ِهبْضَع َدَْب اَضَوَتََو تو ُهْمِصْعَت كلذ َدْعَبَو مكي

 ٌرِداَبَت ٌرِكذ اَم َدْعَبَو شاك تفرلا َلك ْخِصَي الث ورع ةراَهَط اهنا
 (ةَرْوَع رثسك ٠ :ةدلَصل ةَحلْصَمل ْثَرَخَأ دَلَق ْثَدَحْلل اليلقَت ةالَّصلأب

4 

 ْمَل ةَرْتُس ليِصْحَتَو ٠ ٍلِجْسَم ئىَلِإ ٍباَهْذَو لبق يف ِداَتجَو عامي ٍراطنآَو
4 02 

 ره

 ٌرَض ِةالّصلأ َةَحَّلْضَم رْيَعِل ْتَرَخَأ اَذِإَو 5 ةَرصَف َرّصَقُم َكِلَذب ُدَعُت ال اَهَّنأل ؛ ضي
 ِسجْتلَأَو ْثَدَحْلأ ِرَُكَبل طايتخالآ ُةَداَعِإَو ُهُنَداَعِإ ُبِجَيَو اَهُوُصُو سَ
 لكل ٌءوُضْوْلا ُبِجَيَو «ةَرَداَبُمْلا ىَلَع اتَردَب َكِلَذ ٍلاَمِتْحأ ِنَع اَهِياَنْعتْس 5
 ُديِدْجَت ٍضْرَف ٌلُكِل ُبَِي اَذَكَو ءثَدَحلآ ِاَقَِل ملاك اًروُدْنَم ْوَلَو «ضْرَ
 مطقنأ ولَو .ءوُضْولأ ٍديِدْجَت َلَع ااَيِق لْسَغ ْنِم اب ْقََعَي امو « قى ةَباَصعْلأ

 ُنَمَز َعِسَوَو ءَكِلَذ ْتَداَتْعَأ وأ ُهَدْوَعَو هَعاطِنأَِتَ مََوةالّصلأ لب سو
 ىَلَع ام ةَلاَإَو «ٌءوضْوْلا َبَجَو ةاَلَّصلَآَو َءوُضْوْلآ ِةَداَعْل بسحب اطال

 .مّدلآ َنِم ِجْرَمْلآ



 5 0/ تنيبرُشْلا بيطخلا َدَمْحَأ نب ِدَّمَحُم

 سامس م م 7 و آ نيد هثث ماع ها م 8ُيعر

 . اًموَي رشع ةسمخ هرثكأَو « َةَلْيِلَو موي ضّيَحلا لقأَو

 داى < م #8 و ل
 ْعْبَس وأ تس : هُبلاَغَو , أ تس : هيلاغ

 ٌةَعَبرَأ َوُْمَو لَكَ مَ ُداَدَقِم : ْيَأ هليل 2 نمر (ضْيَحْل سال

 ٍلِصتت مَ َنِإَو ءاَهيِلاَيل (اَمْوَي َرَشَع َةَسْمَح ُمدثكَأَو) .ًةيكَلَم ٌةَعاَس َّن ووو

 هيلي لوألا وبل مَ نيم د ّهَلْيل َّرَشَع َةَسْمَح ٌداَوْمْلَأَو عام

 ماي هَ مَ ٍضْيَحْلا ُلَقَأ» : ُرَبَح اَمَو ِءاَرْفتْسالِل رات َلَوَأ َمَدلَأ ِتَأَر 7

 (طَسْوَأْلا» يف اًضْيَأ ُهَجَرْخَأَو 7087 : مُقَر 0159/4 ٌجناَربَطلأ ُهَجَرْخَأ] (ماّيأ ةَرْشَع مدعو

 (ِدئاَوّزلَأ عّمْجَم» ُىِصَْيِمْلاَ ؛1516 :مَقَر 2/٠ /؟ َنيّيماَّسلَ ٍدْسُم١ يِفَو ؛044 :مقَر 2/0١

 .(عوُمْجَمْلا» يف اَمك ؛ ٌففيِعَضَف ١/0

 رْفَطلأ ُبِلاَغ ِرْهّشلآ يِقاَبَو (ٌمْبَس وأ ٌّتِس) .ٍضْيَحْلا :ْيأ «(ُةَِلاَغَو)
 ؛711/ :مقر هَّجاَم ُنْبَأَو !!5/0-50 ُيِذِمْرتلَا] هرْيْغَو [141 :مقر] ٌدْواَد يبأ رّبَخِل

 ؛ 107/١ ُمِكاَحْلَأَو 414 :ةحفص َنيَطْفَراَدلَأَو ؟١٠٠ ,194/ ؛راثآلا ٍلَكْشُم» يف ُيِواَحَّطلأَو
 ةئمَحل لاق هلك ُهَنَأ 44١[  غا”4 الإ لذا - 1١/5" ُدَمْحَأَو ؛١/81 ُنَقهنبْلا ُهنَعَو

 َةَعْبَس ْوَأ يأ ةنِس هللا مل يف يِضّيَحَت» : اهْنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَر شْخَج ِتْنِ

 [ :ْيَأ ««َنِرْهْطَو َنهِضْيَح َتاَقيِمَنْرُهْطَيَو اَلا ضيف امك ما

 َقَعْبَس وأ هَّنِس نم ِءاَسْنلأ ٍةَداَغ نم ُهَللا ِكَمَلْعَأ اًميِف ُةَماَكْحَأَو َضْيَحْل
 ْنَأب ةأَرْمَأ ٌةَداَع ْتَدَرَّطَأ وّلَو هَداَع ٌلُكْلا ٍقاَقَتَأ ةَلاَحِتْسال :َنُْيلاَغ لَ

 هل ١ 34 سا

 ىلع َكِلذ ْعَبتُي ْنَل امْوَي َرَشَع َةَسْمَح ْنِم َرَثُكأ ؤأ َةَلْيلَو ِمْوَي ْنم لَقَأ ضيِحَت

 ُبَرْقَأ ِةأرَملِل ٍداَسَف مد ضوُرُع ُلاَمتْحَأَو ُيَنَأ َنيِلَوَأْلا تْحَب َّنأل أ



 اَجّش ىبأ ظافلأ ّلَح ىف ٌعاَنْفإلأ الإ

 5 م4 7 07 سس سلام وعد ماو عيمسقم م مم اى رم سولو

 «ةضاختسملاب ُ ةّسْؤخل ةزواَجملا ىّمَسَتَو ةّرقتْسملا ةداَعلا قّرخ ْنِم

 ىف ىَرت ناب ةّريمم مّدلَأ اًهُأَدَتْبَأ ىتلأ ّىهو ةََدَتْتُم تناك نإف 2 هيف ٌرظنْيِف

 يي يا 8 2 0 يا سب يل < سس هل 0 0 يل هر
 ّىوَقلاَو «ةضاختسا فيعضلاف افيعض امد اَهِضْعَب يِفَو اًبوق اًمذ ِماّيالا ضعب

 ًْ هت تر 2 هرم ل22 هالو م َ و و

 ّصقن الو .هرثكأ َرَواَج الَو يحل لق ْنَع ُيِوَقْلا صقنت نإ ضيخح هنم

 قه ساس م 10 4-0 وعر 2 م - 2

 تناك ْنِإَو ؛ يأس اَمك امي َرَشَع َةَسْمَح َوُهَو ءرْهْطل

 ِهِطوُرَش ْنِم ٍزيْمَت طْرَش ثّدقف وأ ءٍةَدِحاَو ٍةَفِصب ُهَنَأَر نأب «َرْبَمُم ريغ ََأَدَْبُم
 ءامس 3 هج 2 ه اسال 00 د ا 20 ا ل ع 2

 ُْتَناَك ْنِإَو . رْهّشلأ ةّمِتَت َنوُرْشِعَو عي اَهُرْهْطَو ,هلبلَو موي اهضيحف ةقباتلا

 وسب

 وَ اَنْهَوَو اَرَْق اَمُُملْعَت َيِهَو ٌرْهْطَو ٌضِيَح اَهَل َقَبَس نأ ِةَريمُم َرْبَغ َةَداَتْعُم
 ومب ْفِْخَ مل نإ َرِكذ ام اَهْلَع ب كرولا ةقالا تيك قو اود امه

 ُلَقَأ اَمُهَنْيَب َنّلَحَتي ْمَلَو هَل ٍةَملاَحُم ٍةَداَع ال ٍزييِمتب ِةَريَمُم ةداَْغُمِل ْمُكْسُيَو

 َّنْفَوَو اَرَْق اَهَنداَع ْتَيَِن ْنإَف هِروُهطِل اعلا نم ار أ رمت َّنأل ؟؛ٍرْهَط

 اَْيَلَع ُدُمَي ِنَمَّز لك لاّمتخال ِةَق ةَقباَسلأ اهماَكْحَأ يف ٍضِاحَكَ ُةريمُم َّيِهَو

 نإ ! ٍضْرَف كِل َلِسَتْعَتَو ءٍةالَك هيل ُرِقَْفَ ِةَداَبعَو قالط يِف ال ءُضْيَحْلآ
 هش ريم نر ريشا دات شت يذلا عطا تفو كو

 مل نإ ٍناَمَْي اَهْيَلَع نَقَْيَف اًمْوَي َرَشَع َةَعَبْرَأ ِرْهَش لك ْنِم اَهَل لّصْخَيَ الماك

 ِناَمْوَي اَهْيَلَع ّيَفَب نإ يش اَهْيَلَع َّقْي مل كات نإ اليل عاطقنالا تت 5

 نق ءِنالْصَْيم ءَهَرآ ناو اونا امٌَْرَشَع يَ ْنم امل ُموُضَنَ

 ةُمكُح ٍرْهَطَو ضْيح ْنِم ٍنيِقْيِلَ سكلآب وأ ءرذقلا َنوُد َتْقَوْلأ ِتَركذ
 2 هر

1 

 0ع ص

 فكما 3 رَهظ أَو ءّجَم اَميف اَمُهَل هي ةَيِساَنَك ِرهْطلأَو ٍضْيَحْلِل ٍلمَتْحُمْلآ ِنَمَّرلآ يف َيِهَو



 ةيآلآ قالطإل ِءاََن ٍلَلَحَت الب هرخآب الِصَتُم ْتَدَلَو ْنِإ ٌضْنَح لماَحْلأ مَ
٠١ 

 اَهَل اَعَبَت ٌضْيَح دك ٍضْيَحْل ٌلَقَأ ِءاَمِد َنْيَب اقتل .رَبَْلاَ ةَقِباّسل
 مها

 ْنَع ُءاَمَُّد أ صنت لَ اتذيرَشع ةسنَح كلذ زواجي ال ذأ يو طور

 ْئَرت تناك اذإف ءٍضْيَح ْيّمَد َّنْيَب اش ويخُم ُءاَقَنلَأ َنوُكَي ْنَأَو « ٍضْيَحْلأ مَ

  ٌضْيَح هنأ 14 لع اك ازما ري ثعتتجاو هاون

 إملأ َدلأ َّنَأل ٍ؛دْهَط َء َءاَقَلأ َّنِإ : َو ءبحّسلأ َلْوَق :ّمَسُي اَدَهَو

 فلا لَك :ىتن ادعو رهط لع هل أ َلُدَي ْنَأ َبجَو ٍضِيَحْل

 َوَهَو ةظخَل :«جاَهْنِمْلا» ةَراَبِعَو . ٌةَعْفَد : ْىَأ ((ةَّكَم ساققتلا) مك ُنَكأَو)

 َدِجُو اَم ْلَب ُرَدَقََي آل : ْيَأ ءهّلَكأل َدَع ال : اَهِلْصَأَو اَةّضْوَرلأ» يِفَو «قّجَمْل ُنَمَر

 امك ٍتاَراَبِعْلا نم ُداَرُمْلَاَف َةَكَم ْنِم لأ ُدَجوُي الَو ءاَساَمِن نوي لق ْنإَو هن

 . اًحالِطْضَو َةَمَل ساَقّنلأ ُفيرْعَتَمَدَقَتَو «ٌدِحاَو اِديِْفإلا» يف ُه 1
 -_ م 0-_ م ص ى دس 7 م م ٠ ف

 . سافن وجو و «ءافلآ حتفَو ٍنونلا مضب « ءاسفن : ساقتلا تاذل لاقيو
 و

 ه#

 ايلا لَم :ىَلاعت لاَ ٠ ُراَشِع اَهْعْمَجَف ءٌءاَرَسُع ٌةَقاَن ّلِإ ُهَل َريظَن اَلَو

 ٍنوُلأ ْمَضِ ُةأرَمْلآ ِتَسِفن : هِلْعِف يِف ٌلاَقُيَو [4 : ةيآلأ /ر يوكتلا ٌةَروُس 811 «ٌتلْطَع

 :اًهيف لاقي « ُضْئاَحْل اَمأَو .حَصْفأ ْمَضلأَو ءامهيف ِءافْلَأ ٍرْسْكَبَو اًهَحْتَفَو
- 

 2 عام

 .(عوُمْجَمْلا» يف ذُهرَكَذ ؛ُريَغ آل ِءاَمْلآ ٍرْسَكَو ٍنوُثلآ حَْمب ْتَسَِ

 آ ايلي (اًمْوَي َنوُعَبْرَأ ُهْيلاَغَو) ءاَهيِلالب (امْوَي َنوُتِس ُهُرَتْكَأَو)

 . ضْيَحْل يف رم امك «عِمَجْلا يف دوج

 ىَلَع ُسِلْجَت ُءاَسَفُتلأ ٍتَناَك : َهَم لس مَآ ْنَع ١*1 : مقر ٌدُواَد يبأ ُرْبَح ََح اَكَأَو



 هام ا. و ا.ه اه ده يه. هاو عد دع هاوس هو هد قد وده هه ده اه اق واهو فة. واه ده واو هاف واه واو اد.او هاه او ههه

 :ليِقَو كلل جوُرُخ َدعَب ليِقَف ِهِلَوأ يف َفِلَتْخَأَو

 ام وهَو اهم ال جوخ َنِ ةدآلوْلا نع ةُجوُرُخ َرْخأت اًذِإ امي

 لص" يف هَحَحَص اَم سك ؛ٍعوْمْجَمْلا نم ْعِضْوَمَو «(قيِقْحَتلَأ»

 َنَمَر نأ ٍلّوَألأب ٍذْحَألَ َةَيِضَقَو .«عوُمْجَمْلا» نم ٌرْخآ ْعِضْوَمَو فةضْوَدْلَ

 ُءاَدَتْبَأ :َلاَقَق ٠ .هفالخب ُنِنيقلبْلا َحَّرَص ْنكل ٠ َنيْتَسلأ نم ُبَسْحُي آل ِءاَقبلأ

 م

 3 1 نم د وسحم َناَك ْنِإَو هيف َساَفِن ال ِءاَقَتلَأ ُنَمَرَو ةكالولا نم نيس |

 َنم اَهَناَف ام ٌءاَضَق اَهُمَرَي هنأ اًذنَه ْئَضَتْقُمَو .نَهَتنأ .اًَذَه َنَّمَح ْنَم أ ْهَلَو
 .ةَدحْلأ هِلَه يف ٍةَصوُرفَملا تاَولصلا

 موي َرَشَع ةَسْمَح َدَْب الإ مدلآ رت اذ ةالم

 ُلِحَي اَذَم ىَلَعَو .«عوُمْجَمْلا» يف حصل ىلع الضأ اهل سا ال ثا

 ةرئعم تاجلا أب هخزص طي شا باب يف يوتا كَم ٠
 هر 2000000
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 ؟-5 57 0 م 0 ه اس مساع

 م

 َدَح آلَو « اّمْوَي َرَشَع ةَسْمَح : نْيَئَضْيَحْلَأ ّنْيَب :ب رَّْطلآ َُقَأَو

 . هرتكأل
 را

| 

 سساقنل رك ٍنؤك يف انيلل ئئذت هم يكفل د دب هديا

 نسما بف هاك ولي م ب

 نيج ْنِم ُمّدل أ ْمِهَنَْي الق ِذِئَيِحَو 0«ٍضْيحْلا مدب ئَذَعَي ُدَلوْلاَو» :اةنجأ ملا

 ةَعَبْرَأ َيِحَو ءاَمَلْبَف يتلا ةَدْمْلآ يف ْعِمبْمَي اَمَّنِإَو دَلَوْلِل ءاَذِغ هنْرَكِل خّّتل

 .ٍرُهُش
 .اًمْوَي َنيَِس ساَقتلآ ُرثكَأ ُنوُكَيَف ءامْوَيرَشَع ةَسْمَح ٍضْيَحْلآ ٌرَثكَأَو

 مام عام عإ
 نو دي د

 ند مي َرَشَع ةَمْصَح ٍنْيئضَِحْلآ َنْيي) لِصاَفْلآ (رَِطلا) نم ق١

 رَشَع ةَسْمَح ٍضْيَحْلآ ريك َناَك اذ «ٍرْهْطَو ٍضْيَح ا بح ْنَع وُلَي ال اَِلاَغ َرهَّشلأ
 . كلذ رهام نكي نأ َمِزل اَمْوَي

 اقتلآَو ضيحْ ني رطل «ٍنييَضِحْلأ نيا : هوب جَرَحَو
 | ىلا ىلع لعبا 0 هَ نب أ دوك نأ

8 0: 1١ 

 وال

5 2 

 هه 3-0 000 وع 7 اك

 ا ا غول لبق اَرَط اذ | اّمأ .«عوثختلا يف جك هدي ساق

 .اًمْوَي َرَشَع ةَسْمَخ اَمُهَنْيَي َلَصَق اَذإ لإ اًضْيَح ْنوُكَي

 يف ٌةَأْرَمْلا ضيحَت ال ْدَقَف ؛ عاَمْجإلاِب ءرْفّطلا : ْيأ ؛(هرثْكَأل َدَح الَو)



 0, 2-0 2 م6 0 ا. ١ع مر نك 6 5 ب عر

 هرثكأل َدَح الَو ءَنْيِيِس ُعْسَي :''"ةأزَملأ اف ضيحت نَمَر ا

 20 2 0 نا ه 2ع

 ُهْبِلاَعَو « َنْيِيِس عَبْرَأ هرثكأو « رهشأ ةتس لمحلا لقأَو
 2 ه2

 د ثأ 5

 .الضأ ٌضيحت ال ُدَقَو ٌةَدَمالِإ اًهرمَع

 لق م ىو .ا 0 ءااطا “ا 2 هَ 0
 : خسنلا ضغَب يِفَو .(ةأارملا هيف ضيحت) .نس . س : يأ «(نَمز

2-2 

 ةدر الأ البلا لَو 3 ِرَّرَحُمْلا» يف امك َدَي ةَيرَمَف رمق (َنيِنِس ْعْسِي) .«ةيراجلا»

 هيف ميت ٌيوَحَل الو ٌِعَْش هل طباَض ل عر يف وامن ِدوُجْوْلِل
 م لأ :ُهْنَع ىَاَعَت ُهللأ ّيِضَر ٌِعِفاَّشلأ َلاَق ءِزْرِحْلاَو ضئَقْلاَك ُدوُجْوْل رببار مَ

 هس

1 

3 

 ال ابيِرََت : يأ ننس عدل َنْطِحَي هَماَهُت سن َنْطِحَي ِءاَسْنلَأ نم تْعِمَس

 اَمُيْعَسَي ام َّنوُد اًرْوُطَو اًضْيَح ُعَسَي آل ام اَهِماَمَت َلْبَق حم ماَسَمْيَف .اًديدخت
 ص

 َيناَتلأ َلِعج ؛هيِف اًهْضْعَبَو .ناكمإلا نمر لب اَهْضعَب ءام ماّيَأ َمَدلآ ِتأَر ْوَلَو

0 

 َدَم اَمَك لْضأ َضيحَت آل ْنَأ ْزاَوَجِل ّنّسلأ :ْيأ «(هرثكأل َّدَح دس
9 

َّ 02 4 

 طولي قع مطول ةطحأ نا (ٍرُهْشأ ُهَّنِس + لمعلا سر نو
 .لْمَحْل ِنَمَز : ْىَأ :(ةرتكأَو) ٠ حاكتلا دفع َدْمَب َدْعَب اًمهِعاَمَتْجَ ٍناَكْمِإ ْنِم

 9 زال جوهري ربح ؛أ اَمُك ِءاَرْفتُس الل (ٍرْهْشَأ ٌةَعْسِي :ُهُيِلاَعَو «َنيِنِس ُعَبَْأ)
2-2 

 نب دكحش رت نا لق هلأ اَضَأ نع يك كام مالا اذكر

 1 ْيَسْنَأ يف نبأ َهناَلَت ْتَلَمَح «ٍقْدِص ُلُجَر اَهُجْوَرَو ءِقْدِص ةَأَرْمَأ َنالْجَع



 2 هم
 « ٌةالَضلأ : َءاَيْشَأ ةَئيناَمُث ' ا ضْيَحلَأب ٌمُّرْحَيَو م 10-0 2 0 ا - ١ ا . ول ةهاصار

 هه

26 25 

 َضآآ

 لَو (ٍضْيب * يلا أب ٌمْوْحَيَو) :َلاَقَف «٠ ٍضْيَحْل ا ماكخأ يف عرش 2 .هلق

 : (ًءايشأ ةينامث)

 السحا

0 
207 

 . رْكّشلأَو ِةَواَتلآ ُةَدْجَس َدْجَس اَذَكَو ءاَهْلْفَتَو اَهْضْرَف (ُةالَّصلا) : ُلَوَألآ

 .دالخب زنا وَ اضن بيبو ُهْضْرَف (ٌمْوّصلأ) : يِناَنلأ ()

 كلذ اَمييِصُي َناَك :اَهْنَع ئيلاَعَت هللآ َيِضَر َةَّشْئاَع لل :ةالَّصلأ

 5 هاَوَر .ةالَّصلأ ءاَضقب ٌر كمون لَو مْوَّصلأ ِءاَضَقب ٌر دمْؤَنَف ؛ ٌضْيَحْل

 . [00 :مَقَر ول نسا الا مُقَر «ُئِراَخْبْلا

 ُقْشَيَف دكت ةالَّصلا َّنَأ ىَنْعَمْلا ّنِم هيِفَو َكِلَذ ىلَع ٌعاَمْجِإلَآ َدَقَعْنأَو

 رد «ٌفالخ هيف ؟هَرْكُي أ ءاَمْواَض موي لَه يصل ماج اَُواَض

 هَ : ٌيِواَضيَبْل ِنَع ٌيِوَوَنلَأَو ٍمالّصلأ ٍنْبَأ ِنَع اًهيف لَقتف (َتاَمهُمْلا» يف

 : مُقَر «ُئِراَخُبْلا] َكِلذ نع ةِئاسلَأ تن اْنَع ىلع هللأ يِضَر ةَشَئاَع َّنآل 5-8

 ٍنْبَأ ِنْعَو .هلعفب َرمأ اًميف ُهَّلَحَم ًءاَضَقْلأ َنَأَلَو ء[9*ه :مْقَر ٌيِلْسُمَو ؛*١

6 ١ 

١ 
 كك

 . « ضْئاَحْلا ىَلَع ُمُرْحَيَو ٠ : خَسْتلأ ضْعَب يف 22320(



 عاش يب ٍظاَمْلأ َلَح يف غاتفإلا ا

 ٌروُكْذَمْلا ُليِلْعَتلَآَو ؛ةَّسِئاَع ْيِفَن هيف ُرَثوُي الو ءٍميِرّتلآ ْمَدَع ُهُجْوَألأَو
 ْمَأ اًهَئالَص ٌدِقَعَْت لَه اَذلَه ىَلَعَ هْيَلَع امْفْمْلاَو وخلا اضع دس

 ْنَكَت مل اَذإ ةالّصلأ يف لضألا َّنَأل .داقعْنالأ ْمَدَع ُهُجْوَألآَو ءّْرَطَن هيف ؟آل

 نم ليد دج أ رم يف قلع ءاَضَقل أ ُبوُجَُو .ٍداقينالا 00 ةبولل

 .ِناَمَتَب ١ ُبوُجْوْلاَ ملا

 ٍظْفَللَب (نآئقلا) نم ءْيَش (ةَءاَرِق 3( : ثلاثلا )0(

 لو ءانه قطا هلم 1 م اَهَّنِإ .اديواتفا يف يِضاَقْل َلاَق 0

 ثيدحل ال ْمَآ اَهَرْيَغ َكِلَذ َعَم َدَصَ َوَس ءميظْتلاب لالخإلل ِةَيآ

 ُنِْطْفَراَدلَأَو 40937 :مُقَر 0١ هجاَم ُنْبَأَول هِرْيَغَو [11 :مقر ,1/*7] ل

 ا ٠١

 اما :١0
58 
 ايه لى مم

 نم اًْيَش ٌضْئاَحْلأ و تنحل 2 الر 0[ :مَقَر 0١ يقل دلال

 هب داما رْبَخْلا ىلع اَهْمَصِبَو يلا ىلع ةَرمهْلا ركب يورو آل
 ْنَمِلَو .ُةَفْعَض ُرِبْجُت ٍتاَعباَُم هَ ل نك ُهَفَعْضَو 'ٍعوُمْجَمْلا١ يف زف ةركذ ؛ْيِهنل
 ام ةَءاَرِقَو فَحْضَمْل يف ٌّرَظَنَو هبل ىلع ٍنآْرقْلَأ ُءاَر رج ربك ُتَدَح هب
 مها و

 3 0 0 و

 نال اذن غيدم ال دعي ةئدعو «وياتإ كبرخت توالي تحن





 اَذِإ اع ؛ةَضْوَدلأ» ُلْوَق َكِلَذ َلِمَّش اَمُك َنيِرُخ * انجل ضْعَي ضب كلذ ىلع هع

 . ٌروُجَيَف نآْرَقْلا دْصَف لع ال ُهنم اًكْيَش دار

 د 2

 حفلا ّنكل ءميملا ثيِلْثَتب (فحْضُمْلا) ْنِم ِءْيَش (ٌنَم) : ُعباَلَأ ()

 ل » : نَلاَعَت هِلْوَقِل 58 هيف ٌُبوُتْكَمْلا ُهَقَرَو َكِلَذ يف ٌءاَوَس ؛ٌبيِرَغ

 هدلج نسم اًضْيَأ مرْحَيَو .[076 :ةيآلآ /ةَعِقاَوْلا ٌةَروُس 3 3 وهسمب

 ُهْنَع ُلِصَمُْمْلا اَكَأَو . عِئَبْلا ىف ُهْعبْنَي اًدلَهِلَو ءُهْنِم ِءْرُجْلأَك ُهّن ؛ب لينا

 ٍةمْزُ نيبو نبي قرف ؛يرتسإلا حرص ب هيثم لج ايل مالك ُيِضََ

 ُمْرْخَي ُهَّنأ َيِلاَرَعْلا ِنَع ئِشَكْرَزلا َلَقَتَو «شححْفَأ َءاَجْنَتْسالأ َنَأِب ِءاَجْنِبْسالأ
 هه

.8 

 زخات ُنْبَأ َلاَقَو .ُهَفِلاَحُي اَم ْلَقْنَي ْمَلَو ءاَضْيَأ ُهّسَم
 ٍنَع ُهْتَبْسِن ْعطَقْنَت ْمَل اَذِإ ُدَمَتْعُمْلَا َوُه اَذَهَو .ىَّهَتْنَأ .هِلاَصِفْنَأ َلْبَق

 لف اشم خب عل تك لج لج اع قتل إو فحضُا

 معلا ؛َّمْلآ نم َُلْبَ ُهَنأل ؛ فَحْسَمْل : ْيأ .(ةلْمَح) ٌمُوحَي اَذَك (و)

 وتو وأ ةساَجَن وَ قَرَح وأقر ني لع ٍيفْوَخُك «ةَروُرْضِل ُهلْمَح ُهلْمَح ٌروُجَي

 يف ُهَرَكذ اَمك تح ُهذحَأ ُبِحِي ْلَب «ةراَهّطل َنِمْنّكَمََي ْمَلَو فاك دي د يف

 ٍفَحْضَمْلا َجَّرْخَو .ّبَجَو مُجّيَتل ىَلَع َرَدَق ْنِإَف ,عوُمْجَمْلادَو (قيِقْحَتلأ»

 دك فك ختم مل ذو يالا ني والي عوششمو ليوفإو تك

 َعَمْوَلَو ءِلْمَحْلأب اًدوُصَقَم ْنُكَي ْمَل اذهل اَعبت عام يف ُهَلْمَح ُلِحَيَو مرحي



 5 11/ ٌينيبرْشلأ بيطَخلأ َدَمْحَأ ِنْب دَمَحُم

 ِهْذَه يِف َّلِحْلا يِضَنْقَي ِنْيَحْبَّشلآ مالك ٌرِهاَط َناَك ْنِإَو ُمُرْحَي ُهَنِإَف ةعتمألا
 ءاَوَس ريف يف لمح ليو ءاَحَريََو اقل جلا َدَصقَْ اَمَك ةروُلا

 لالخإلا ِمَدَعِل ٍنآْرَقْلا نم رثكأ ُريِسْفَتلا َناَك اذِإ ال ْمَأ ِنَْلب ُهَظاَمْلَأ ْثّرَيمت

 رفا ناك ادام فالخب ءيفحْضُمْلا عم يف َوُه َسَِو ينبح ِهميِظَس
 4 هو

 فَحْضَمْل َنْعَم يف يَ ؟ ةنم ٌرثكأ سس مالك ْنِم ْذَحْؤُي اَمَك ؛ُهَلايِواَسُم َناَك وأ

 . 1قيقُحتلا»

 ولا با ذأ ريح عم ُريرَحْلا ىوتسأ اذ اف لأَن قفل

 ٌرِهاَطَو دربك ٍلاَجّرلِل ٍلاَوْحَألا ٍضْمَب يِفَو ءءاَسْلِل ءزاَوَج ٍليِلَدب ؛َُسْوَأ
 ىف َّلاَق اقلط هم وَ , ال َرْثكَأ ُريِسْفَتلا َناَك ْتْيَح ٍباَحْسأل مالك
 تي فتم يف : ْيَأ فحص سل هنا :(َعوُمْجَمْلا»

 .اًهرُك ِةَراَهَط الب ُهّمَم اََ ريِسُمَتلآ ٌلْمَح

 ل » :ىلاعت هِلْوَقِل ءِدّدَرَت 0 : نسِماَخْلأ (9)

 وح ٍليَس كراع اًمّشَجاَكَو َوُلوَُ ام اون يح ئركش رش ةزكصصلا أويَرْفَت

 وُيَرَقَ ال :ْىأ :ُهدْيَغَو سابع ْنْبَأ لاق [؛* 53 ٌةَروُس ؛1] *# ًاوستْمَت

 َوُهَو ءاَههِضاَرَم يف ْلَب ءلييَس ُروْبع اهيف َسَْل هنأ ؛ةالّصلآ َعِضاَوم
 ٌةَروُس ١١1 # ٌتاوَلَص .ولَصو عَيبَو يس تم 1 : نَلاَعَت هلق 3 ُةُديِظَنَو ٌدِجْسَمْل

 ُهاَوَر «بنُجِل لَو ٍضئاَحِل َدِجْسَمْل اح الو : لي ِهِلْوَقِلَو ء[١6 :ةيآلآ /ٌجَحْل
 4-0 وع

 اهْنَع ئلاعت هللأ َىِضَر ةَشْياَع ْنَع «[7*؟ :مُفَر] َدْواَد وُبأ



 0 مل اذإ ةّروكذملا ةّيآلل ٌروُبعلا (ِدَدَرتلاَو ثكملا» :ب جرو 2 6. 4 2 مايدخل همس م 0 رس م , 1 3194 مل
17- 

 ئك يباار 3

 ٍديعلا ىلَصَمَو طبّرَلأَو ْسِراَدَمْل (ٍدِجُْسَمْلَأ» :ب َجَرْخَو تبول ٌضْئاَحْ
# 3-9 

 00 لاق نِإَو ءاَعِئاَش اًدِجْسَم ُهّضْعَب َفِقُؤ اَم اَذَكَو ؛َكِلَذ ُوْحَنَو 1
 فالخيب كلذ وشنو ٍلِاَدلِل ةِّحَّتلَأ يِفَو «َكِلَذ يف ٍدجْسَمْلب هفاَحْلِإ ُهَجَّسْمْل

 امِإ ْنَع َدَعاَبَت َذإ موُمْأَمْلِل هيف ُةالَّصلآ ٌةَكِص ةَكِص اَذَكَو « هيف فاكتغالا َةَّكِص

 :رْمِض يِف ناكأ ٌءاَوَس ءُهلفَتَو ُةْيِحاَوَو ُهضْرَف «فاَوْطلأ) : ْثسِداَسلَ 9

 1 ةدلَص اَرَّطلا» :هككي هِلْوَِل .ل ْمَأ ِكْ

 ٍنْبَأ ِنَع ء[لكخك : مقر را ُمِكاَحْلأ ُهاَوَر . (ٍريَخِب الإ ملكتي لَ َمَلََت ْنَمَ .مالكلا

5-2 

1١ 

١ 

3 

1 

 .ٍداَنْسِإلآ ٌحيِحَص :َلاَقَو ءٍساَبَع

 : نَلاَعَت هلْؤقل «٠ ءِلْسْغْل َلبَقَو ه هعاطقنأ َدْعَب َدَعَب َدْعَب ْوَلَو (عْطَولآ) : ٌعباّسل 0(

 ةريبك جملا يف اَمُؤْطَوَو 1077 :ةيكلا /ةَرقبلا ٌةروش "1 ير يطب يح َنهوبَرفت الو 9

 ) وُمْجَمْلا١ ين اَمَك ُهَُلِحَبْسُم ْدْدْكَيَو ٍناَبْخُمْل ميِرْخَتلأب مِلاَعْلا د ٍدِماَعْلا نم

 3 : ربح هَرْكُمْلاَو ٍلِهاَجْلََو يسال فالخب ؛ مِهرَيْغَو د باَحْضَألَ ِنَع

 ٌِقَهْبَبْل ُهاَوَر .(هّْيَلَع اوُهرْكُْس اَمَو َناَيْسَنلَأَو ًأطَسلأ يتم ْنَع ٌرَواَجَت هللأ

 اريِغَّصلَأ) يِفَو ؛؛؛, 764 : مُقَر 189/١١ َنناَربَطلَُجَرْحَأَو] هُرْيَغَو [١ةالؤ4 : :مُكَر ل١ ]٠١/

 47804 :مقَر 277١/9 ٍرِهاَط ِنْبَأ ِفاَرْطَأ يف اَمُك ؛ِداَرفَأْلآ» يف َيِْطفَراَدلَأَو ء/56 : مقر 07/7
 .[. ِنْيَحْبَّشلأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 23801 :مُفَر 2110/5 ٌمِكاَحْلأَو

 )١( يِمِريَجْبْلا . اقالّصلأ ةَلِزْنَمِب فاَوَطلَآ» : خَسّنلأ ضْعَب يف .



 م ا. د. ا. دما. راه. هوا. دع اقاس ا. اهوا. واه هاف عاف اه هاو ده و ده هده هاهو ده ده هده .اه هاف هد هده واو ده اواو «افأاه

 وع 20 ّ 000 0م هم م ص
 تو م ل 01 7 0 3 و هس ع 5 ّنَسُيَو

 همه ل 0 78 2 4 م لكس 5 3 71 ا

 ههعضو مدلأ رخ ضو «صلاخلا به أ َّنِم َيِماَلْسِ لاق قّدصتلا

 امد ناك نإ ءٌضْناَح َيِهَو ُهلْهَأ لْجَّرلَأ َعقاَو اذإ» :رّبخل ءٍلاقثم فضِنب

 بأ ادد . «راتيِد فضِتب قَدَصَتلف رف َناَك نإ ,رانيِدب قد َهَيلَف َرَمْخ
9 

 ريس

 َرْخَأَو] هَححَصَو 1٠١0 :مُقَر 213 ُمُكاَحْلَأَو [١٠1ها" :مَقَر ,الال/1] َدْواَد

 لا 24/٠ ُدَمْحَأَو ؛1158 : مقر 208/1١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛ 17/7 :مَقَر حر" ُنِئاَمَتل

 ٌيِناَيوُرلَأَو ؛١40 :مَقَر ء177 :ةَحفَص ُِسِلاَيَطلَأَو ؛ه58ه :مَقَر 480/١ َةَبْيَش يبأ ُنْبَأَو

 ؛2149 :مَقَر 2.39/1 َناَّبِح ُنْبَآَو 8١ : مُقَر الخال َةَمْيَّرْخ ُنْبَأَو 4 : مَقَر اا

 . [دالل9 : مقر 2148/7 نِقَهْيَبْلاَو 459178 : مفر 30 /ا/ َنِناَرَبَطلاَو

 ِهِرْيغَو جْوَزلأ ني ب َئِطاَوْلَأ يف َقْرَق الَو «ٍضْيَسْلأ َلَع ُساَفْتلأ نم اَقْيَو

 مدل طل دب هطول ِثيِدَحْلَأ يف ِدِراَوْل جْوَرلأ لع نقم جول د ريف

 قُدَصتلأ ىف ِ 22 وُمْجَمْلا» ىف قف ُةَركَذ ىَذلأ ٍرْخآ يف ِءْطَوْلَأَك رْهَطل ىلإ

 ُبِجَي الق وو موحش و لل تحلم ءِلِحاَو ِريِقَق ىَلَع ْوَلَو

 َمّرَح ْنإَو اهْيَطَوب َةَراَمَك ال ٌةَريَحَتْمْلا كلذ نم َنْدَتْسُيَو :و ؛ ٍطاَوُللأك ٌةَراَمك هب
9 

 َنَكْمَأ َّنِإَ ءاهيلإ تيب مل اهتذص نكي ملت ٠ اهي رح ولو

 لضآلا َّنَألَو هُهَْدَئاَع اَمَيُر اَهَنَأل اف اَهَبَذَك ْنِإَو ءاَمُّؤُطَو َمّوُح اَهَقَّدَصَو
 0 ريبم ار ا 0 ساهر كهل ص 00

 نِإَو .قلطت اًهَنَِف هب ُهَنَرَبخََ ءاَهَقاَلَط هب َقَّلَع ْنَم فالخب ءمير هلأ ْمَدَع

 . ئمرْيَجْبلا . ٌباَوّصلأ وه تَبْشُمْلَأَو ««ءاذيإلل» : ةخشن ىف )١( 3 هيادق يسوع د



 اججْش يب ام ّلَح يف ٌاتْمإلا 0

 ةَبكُرلأَو ٍةٌرُسلأ َنْيَباَمِب ٌعاَتْمِتْسالَأَو

 ءاهْحْبَط ُهَركُي الَو .اًهِتِهِج ْنِم الإ َفَرْعُي ال اّمب هِقيِلْعَت يِف هريصقتل اَهَبْذك
 هوت ْوَأ نيِجَع ؤأ ِءاَم ْنِم ُهَّْسَم ام ُلاَمْعِتْسآ الَو

 ٍةَدُسْلأ َّنْيَب اَمب) .هِرْيَغ وأ ِءْطَوِب ة ةَرْشاَبْمْلاب ب (''”ٌعاَمْمِتْسالا) : ُنِماَّتلأ )0

 و » كر

 « ةئيِجَمْلا ىف هآمَنل اوثرتعأم » : َلاَحَت هلْ ةَوُهش الب لَو 0

 : ِديَج ٍدانْسإب [11 :مُفَو 00/١3 دُواَد يبأ ٍرَبَخِلَو 1 يآ /ةرقبلا روش

 ارازإلا َقَْق اما : َلاَقَف ؟ٌضْئاَح َيِهَو هتَأَرْم ب للجان ني
03 

 9 وو

 01 . لك اوثتضأ : [207 وقد 1011 ملم ري موف ِووُهفَمي صحو

 يف . يروي رك اع امك حّصفأ ا ركل ؛ُكِشوُي نرمحْلا لوح ماح ْنَم))

 يفرزقعر 5 .٠ كك

 و 451 :مقَر 0١ 97 (هيف ٌّعقَي ْنَأ» :[ه88و 4*5 :مُكَرل «هضاير»

 :مقَر 201١ /* يِذِمْرَتلَأَو ؛88"٠ 8154 : مقر كل //*“ َدْواَد وُبَأَو ؛ 84 : مقر 2/7

 :مُقَر 2118/7 هّجاَم ُنْبَآَو ؛ 5451“ :مَقَر ك١74 /1/ ُنَياَسَنلَآَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو ,”0

 و : مَقَر ّيمرادلاو : مَكَر و 03714 /0 ُنيِقَهْيَبْلاَو ؛١507 :مَقَر 7319/5 ٌنيِمِراَدَلَأَو ؛ 18894 : مقر كال١ /4 ُدَمْحَأَو ؛؟ة4

 1١18٠[. :مُقَر

 4 يندد رخو ٌعاتْمتْسالا ٌمُرْحَيِالَف دَّسَجْلأ ٍةاَيَو امه "ةبكد أَو ِةَدَّسْلأ َنْيَباَم١ :ب َحّرَخَو
 و

 َوُه َسْيَل ذإ ؛م م دخَي ال هنإف «ةَوم َوْهَشِب ْوَلَو رظنلأب ٌعاتْمَتْسالَأ 3 َر َرَضاَبُمْلا» :بَو ؛اَهب

 ا اوُيَكَسَو : ٌيوتسإلا َلاَقَو «ٍةَوْهَس اههْجَو يف اَهليْفَت ْنِممَظْعَ

 ِةَّلَعَمْلا تاَعاَْمِتْسالا َّنِم ِهوُحَنَو ركّذلِل اَهَمَم َّنَأ ُنساَِقْلاَو ءجْوَّزلل

 ُيِمِرْيَجْبْلا .«عاتمتْسالاَو» : خسْتلا ضْعَب يف )١(



 مافاد م دف راو عاق د. دو د. عداه د. اهوا. ودم ده عداه سلاف ةماه ىو هواه هاه هدم و ده او هاه وده هو ا هاهأقو هاه واه »ا هاه

 تن ."لََمْلا كلذ يف اهب اتت مح ةُمْحح بعلو ةرشلا ني ام
 هَسَمَ نأ اهتمت هنِم ُهَنْعنَم َم لك لوقت  ْنَأ سايل مظَن يف ُباَوَّصْلَ

 اَهَتَبْكُرَو اَهِتَّرُس نب ام لِ هدب راس ِندَب عيمَجب َِْلَي نأ هَ ] ٌروُجَيِف

 0 ءاَمُهتَْب مب ِهِسْمَل ْنِم + اهنيك هْيَلَع ُمْرْحَيَو
 وَ لثشلا لق د َ ٌرُخ اَمب َّلحَي ْمَلَو ةالَّصلا ٌطوقُس *. ادع قبر هناك

 ّنِم هتّكِص هتحِص ٍليِلَدب ٠ محلا ٍضيَحْلأِب ُهَميِرْحَت ل مْوَّصلأ ٌُرْيغ ٍمُكَبَتلَ

 َوُهَو وير يِضَنقُمل َيْمَمْل لوز قالّطلأ : ٌْيَغَو َلاَز ْدَكَو َْجْل

 ٍتاَمََحْمْلا نم َكِلَذ اَدَع اَمَو . هب ٌةَروُمأَم اََّنإَق ٍرْهَطلأ ُرْيَغَو ةَدِعْلأ ليوطَت

 هن عنا نَا عكفجنالآ ادعم ا حيت ذأ ءاَمب َرهْطَت نأ ىلإ اب َوْه

 : ىَلاَعَت هِلوَقِلَف ٌعاَتْمتْسالآ اَمأَو ؛قاَب ُتَدَحْلاَو ءْثَدَحْل لْجَأل َوُه مَنِ

 ديدشَتلاب َىِرُك ْدَقَو [؟؟١ :ةيآلأ /ةَرَقبْلا ٌةَروْسش 1 4 نوي ب َّضح نُهوبَرفَت لَو 0

 نإ يفشل ا اَعَأَو ري ايف ةحيرش يأ بيلا و ف اَمأ ءِبفيِفْحَّتلَأَو

 وق هيَ هَ ةَعاَمجَو سابع نبأ هب َلاَق امك َلاَسِتْغالآ اًضِ يأ ب رشا ناك

 4 أ َناَك ْنِإَو ؛ حِضاَوف 05١ :ةنال تبل اذرش ١1 4م اذ ١ : َلاَعَت

 نهم اذإَك > : ىَلاَعت ُُلَْق َوْهَو رَخآ اَطْوَش هدْحبَرَكَد دَقَف ضنيحلا عاطقأ
 .اًعَم اًمُهَنم ّدُي الق 17١[0 : ٌةيآلأ |ةَرَقَبْلا ٌةَروُس 1

 د ع

 ا

 ٌعقةم

 .ِدَلَولأ يف َماَذُجْلأ ُتِروُي لْسْعْلأ َلبَق َءْطَوْلآ نأ ُيِاَرَعْلا ئكح :5 ٌةَدِياَف



 اَجّش ىبأ ظاَمْلا لح يف ٌعاَنِْإل مف

 ةَسْمَح ٍبْنُجْل أ ىلَع ُمُرْحَيَو

 ةَضاَحتْسالاَو ضْيَحْلا ماكحَأ ْنِم هَْلإ جاَتْحَت اَم ُمّلَعَت ”وأزعلا ىلع بجي.
 - 2: 0 و

 ”ينغتَستف اَهَرِبْخُيَو شه َلَأْسَي نأ 8 3 ءبِجَي 7 ءهاَمَلعْل

 اذِإَو .ُةاَضرب الإ ٍرْيَخ ميلغَت أ ٍرْكِذ سِلْجَم ىلإ ٌجوُرْخلآ اَهَل َنَْلَو كِل
 رْيَغ ْنِم ٍلاَحْلأ يف اَهَأَطَي ْنَأ ٍجْوّرلِلَم ءْتَرَهَطَتَو ٍضْيَحْلآ وأ سال مد َمَطَقَ 2

 نك

000 

 2 7 4 م 1 هام

 ٌفاَوَّطَلَأَو ةالَّصلا) : ىهَو «(ءايشأ ةّسمخ بنجلا لع 0

 - مع

 هله يف ايي مدَقَتمْلا مكُحلآ ىَلَع (ةَلْمَحَو ِففَحْضُمْلأ ٌّنِمَمَو «ناّرقلا ةَء 0

 للي َيَبلآ َرْبَغ ميسم تملا : ْيَأ «(ْتَبَّللآ) : ْنِماَْلأ () ءاَقِباَس 1

 املا ثي ٍدِدَحْلَأَو «ِةَقِباَسل الإ رثغ ريو رت وأ ء(ِدِجْسَمْلأ يِف)
 ليس هر ةحرس

1 3-0 0 
 أه. _ 3 1

 م 01 ١
 أ

000 0 



 ”؟ ا 017 ظ3- 00 ياسو
 ٌيِنيِبْرْسلأ بيطخلأ َدّمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 ه ده ده ع م ار ا. و اه عاق ده هاه ساو و ده هله هاو هاه هاه ده سه ده وأو هاه هد واه هده اه و واه هاو د. دهاه واهلا

 نو دجنصل هاك ةَفاَصُب ََطَق ْوَل مَن ءِدجْمَمْلآ ةَمْرُع ٍدِجْسَمْلأ ِءاَوَهِلَو

 و ءدجْسَملأ يف هِفَرط يف ذأ هبؤل يف ََصَب ول امك موي ةّجراخ

 هْيلَع مرْحَي الَق ءَوُه 1ك ينل ِرْيَغ١

 هر
 و | راصوك و | سس سس تام أخ

 ايا ةحنملا لش ذل هصئاصخ نير :«صيخلتلا» ُبِحاَص َلاَق
 03 راق ه1 01100

 . يِرَونلأ هْيلِإ َلاَمَو

 هل َلَصَح اَذإ «رْذُع آل» :بو ءاَمْوْحَنَو ُسِراَدَمْلا «ِدِجْمَمْلا» :بَو
 مس يي هر ع 2 ركع | 2

 باب قالغإل جورخلا ِهّيلَع َرَذَعَتَو ٍدِجْسَمْل يِف 00 ل ءٌضراع

 : ُمرْشَي الف ِهِلاَم ىَلَع وأ َكِلْذ َِعَفْنَم أ وضع ْوَأ ِهِسْفَ هسْفن َلَع فْوَحْل
 ل

 أ
- 

 باربع هج نم ةَضْؤرلا» يف امك هلع ْجَ ْنكلَو «ُتد |

4 

 ّعَص هب مُهَيَبَو َفْلاَح ْوَلَ .وب َمّمَيَعي نأ ُهَلْرُجَ جي ]هريغ ذي ملف ٍدِجْسَمْل

 هيِفْفَو يف ُلْخاَدلَأ ٍدِجْسَمْلا باٌرب ُهاَرمْأَو (ِبوُضْغَم ِباَرْيب ٍمُكَيتلَأَك ُهُمْكَيت

 ْنِإَف .يجْملا يف هَلْ ِدِجَََْْلَو .هوختو حبر نم وُ

 لسع الإَو َكِلْذ ِهْيَلَع َّقْشَي ْمَل ْنِإ َجَرَحَو َفَرَتْغأَو َلْحَدَو مهب َت اَياَرَت َدَجَو

 لقت دعب (هِعوُمْجَم١ يف يول ُهَح ُهَتحَب اَمُك ِدَمَتْعُمْلا ىَلَع ُمَُيَتلَأ هيفي الَو هيف

 ٍلوُحُدلآ َراَوَج ؛ِراَوْنَألا» َقالْطِإَو «هيف ُلِستْغَي لَو ُمَمَيتي ُّنأ يِوَعَبْلا ِنَع
 هم ص

 . ليِصُمَملآ اذه ىَلَع ٌلوُمْحَم طَقَف اَهِرْدَقِب اَهَل ْثْكُمْلاَو 1”ةءاقتْس اًِتْسالِ

 )١( ٌئِمِرْبَجْبلا . ٌيِروُهْجَألأ اَهَبَوَصَو «ِءاَقتْسالِلا :خّسن يِف .



 اًجش يبأ ٍِظاَمْلأ لَح يف ٌغاتإلآ 57

 هدم ل 2و5 .2 وك ولم مجو 0 و سك# ا نك 206
 ذقف ءَبَرَعأ ريغ ْولَو ءبنُجلأ رْيعِل ٍدِجحْسَمْلا يف مؤنلآب ساب ال ل

 نإ معن وكي ِهِدَمَر يف هيف نوُماَنَي اوناك ْمُهَرْيَغ َو ةّمّصلأ باَحْصَأ َّنأ َتَبن هاه هل رك ور ا فاس | حم طر 5
2 -_ 

 .(َعوُمْجَمْلا» يف ُهَلاَ ؛ هيف ٌمْوَنلأ َمْوَح مرح م هيلع َشَوَّش وأ َّلَصمْلا ىلع َْيَض

 2 د

 د! : لكي هلؤقل ٠ ةلاتجأ ىلزألا ّنكل ءويف حيزا جيرخإ موي الَو َلاَق
 هك 00

 يِذِمْرَتلاَو 4018 :مقَر 590/١,. ٌدِلْسُم] (مَدَأ وثب ُهنم ائذَأَتي امم ىذاتت َةَكْيالَمْل

 تك

 . [1380 :مْفَر 3009/4 «ْئَربَكْلا» يِف يِئاَسَنلََو ؛ ؛ ٌحيِحَص نَسَْح :َلاَقَو كم١ : : مقر 135

2 2 

 دنع ُداَرُمْلآ َوُهَو َنَهْضُأ نَدَح (ِثِدْحُملآ ىلع ُموْخَيَو)

 لْسمْلا َبوُجُو َّنَأل «ةَعَبْرألا ٍءاَضغألاب ٌنصتخُم ُهّنَأ ٌحَصَألآَو «(ءاّيشَأ ُثاكَ)

 وشما يف هلي تع تي رضع نك أَ ءاَهب ِناَّضَتْحُم حملا

 هِلْسَغ فب وضِؤْلا كِل فحضُلا نم اَمّنِإو ءحوشنملا يف هحنمب هحْسَْمِبَو
 ُهّسَمَياَل » : ىَلاَعَت َلاَق ْدَقَو ءاَرّهَطَتُم ىَمَسُي ال ُهَنأل ؛ة اهّطلا مَّن

 ُّنَمَو «ُفاَوَّطلَأَو ؛ٌةالَّصلآ) : يِهَو [7 :يآلأ مِةَعِقاَْلا ٌهَروُس ه1] © َنوُرَهطُمْل

 يف التل هِذَه ْنِم لك يف َُنايَب مُدقَتمْلا محلا ىَلَع (ُهَلْمَحَو بفكْضٌملا
 هل

 . ٍضْيَحْلأ ُمُرْحَي اَم ئَلَع مالكلا

6 

١ 

 د6 دع د



 و5 ٌتنيِبّرْسَلا رطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُم

 مام هو عام دو اه واو عداه »عاق و هاه اع هاف داو ده عاق عاق هاف أو هاو اه واو واه ده او عاف ده جافقلفو عده ع ودها همم

 ٍطْسَوَتُمَو َربْكَأ ىَلِإ ثَدَحْلا ُميِسْقَت ٍْيَصُمْلا مالك ْنِم مِلُع دق : هيَ
 . (هِدِعاَوَق) يف ٌيِشُكْرَّرلَاَو مالّسلأ ِدْبَع نْبَأ َنِم لك َحَّرَص ِهبَو ءَرْ ْمَأَو

 ام د1

 ٌّك ير 00

 18 نص سيكا امو ليلو م 7 قوُدْنُصَو ةطيرخ

 هس قم 6

 ةطرخْاقالهاو « هعبس
 0 يا

 موي مل هل آ اَدَعُي ْمَلَو تيه وم أ نيف كشُلا تن نأ

 آل نأل ءٍحْولَك يآ ضَْبْوَلَو ِنآْرف سْؤَدِل بدك اَم نم ٌمُوْحَيَو اَمْهْمَ

 ءٍَساَرَدلَأ رْيَغِل بك اَم ام اًمأ ءَفَحْسَْلا هَبْهَأَف ةَساَرَدلِل هيف َتْنَأ ْنَق

 سْأَرلآ َلَع ُقّلَعُتَو ؛ «نآْرَقْلا نم ل اَهيف نكي كرو ١ : ّيِهَو :قَميمَتلاَع

 لَو اهش مخي اه مالو اهيل بحي يت ُب ُباَيْثلََو ؛ كُدّتلل اتم
 انت بتكلا َلهأتي# : : هيفَو َلْفَرِم ىلإ اًباَبِك َبَبَك نكي ُهَّنَدل ءاََلْمَح

 ا

 ةيآلأ [14 :ًةيقلا /َناَرْمِع لآ ٌةررش *] * ْكَمَسَيَو انَنْيِب لوس ةملكم

 - اّذِإ لإ اَهَقيِلْعَتَو زو ُرُخْلأ ةَباّتك ُهَرْكُيَو .ة َراَهَطلا ىَلَع ةَطَقاَحُمْلاب اَهلِماَح

 ُءاَحَيَو ءاَهسصو ثيِدَحْلا بنك لئحي وشل ُبدَ .ُهَوْحَن وأ اًَعْيَش اَهْيََع

 َنمَْلُهَنأل : (ةَضْوَرلَأ» يف َلاَق ٠ هرخَنَو وحب فحْضُمْلا قَد ُبْلَق ثمل
 نك

 ٍماَعطَو ِباَيِئَو َو ٍدِجْسَمِل ْوَلَو ٍطِئاَح ىَلَع ِنآْرَقْلا ُبْنَك ُهَرْكُيَو . سام الَو ماحب

 ا

3 

 ص اد
8 
 ا

 لق يك 2
3 



 ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْمإل ل6

 نه ف ما. و ايوا د.علي واو اه اود و هاه ا. ماو دعاس واو د. هو ده اع ا عاوأو ه هه هاه ده و او ها. د. وه هاه هاه ا عاو

 ع لب 4 5 هس 7 هك

 و بؤثلا َنسْبَلَو طئاخحلا ُمْدَه ز زوجَيَو كلذ وحدو

 ْمْرْحَي ُهنِإَف «ىلاَعت هلل ٌمْسآ ِهْيَلَع س مزق عالتْبا فالخب ٍةَدَِمْلا يف امه ةناقالُم

 اقالخ ءِءاَغَشلِل ُهؤاَم همم ِءاَنِإ يف ِنآَرقْلا نم ِءْيَش ٌبْنَك بنك ك ْهَرْكُي الَو .ِهْيلَع . هيلع
 ٍبْرْشَك ماَعّطلأ ( 6 ٍميِرْحَتلأ َنِم «هيواتف» يف مالّسلآ دبع ِنْبال َعَقَو امل

 اص هب دقن ٍنآرفْلاِب نم بَسَح قار ركب . وة آل هَل
 زامفش نيرخت لش يلو مالا دب ينال نبذ ُذَحْؤُي اَمَك فركب لَ
 َفِحاَضَمْلأ ُهْنَع ئَلاَحَت هللأ َيِضَر

 . رست نع أ سي نلت داتسأ ني هش ذأ آر كنك خت
 ٍِسْجَسَتُم ْنِم رِهاطب ال :«عوُمْجمْلا» ي امتنع فم ري َناَك إو هش

 و

 ىلع فيخ ْوَلَو . ٍنآَدَقْلأ نم نم ٍءْيَشب شِقن بشح ْؤ

 هِرْوَطَت ْنِمْنّكَمَي ْمَلَو «عاَبَض أ ٍيقَرَع وخَنب فَلَت ؤأ ٌرفاَك وأ ٌنسْجَتَت بفَحضُم
 ترم اَمُك هَل َةَئاَيِص اَهِرْيَغ يِف َبَجَوَو «ةَريخَألآ يِف ِثَدَحْلآ َعَم ُهَلْمَح ُهَل َراَج

 مهيدنأ يف ةٌعوُُو فيج نإ ِراَمعْلا ضزأ ىَإ ب ُرََسلآْمُرْحَيَو . هْبلِإ ٌةَراَشِإلَأ

 ٍةَقِرَس وخَن ْنِم يفْوَحِل الإ مّْلِع بنك ُدُسَوَتَو ُهََقِرَس َفاَح ْنِإَو ُهُدُسَوَتَو
 هَل َراَج ِرِفاَك ذأ سْجَنَت ؤأ قَرَع وختب بفَلَت نم بفحْضمْلآ ىَلَع ان نإ مَ
 ُمَثْمُيَو ؟ ُهلُكَشَو كو :َو ُةَحاضيِإَو ةثثك ُبَدْنُيَو هْيَلَع بجي لب ُهَدَّسَوَتَي نأ

». 0 / 
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 08 و 200 7 ل ذآ 00 3 2 0. 00 0 ٠ ىو 1

 معب ةَءاَرَقلأ هّركتَو .الف الِإَو قيل ٌراَج ُهُمالْسِإ 0 نإ ِناَعمْلا

 ُدْيَغَو ءاَدِناَعُم ناك نإ ُهُمُلَعَتَو ُهُميِلْعَت ُمُرْحَيَو ءِدِعاَمَس آل هّسَم ْنِم ُدْفاَكْل



 م8

 ماق ا ف دراف ا هو راف هواه رماه عداه هاه فام و وافق واو اة دوف هاه هاه هاهو هاه. عدو فاو و واو د. عاق اوف هافاه

 ها و تت رع سس 08 2 م نأ ًًَْ 4-0 و هر 786

 تهرك الِإَو ءاّهنع هتلَي نإ قيرطَو اًمَحِب ةّهاّرك الب زوجتو «سّجنتم

 1 ن7 هم 20 8 ص 907 8 0 6

 ناك اذإ ملعتلل حْوللاو فحضملا ِلْمَح نم ٌريَمملا ريغّصلا ْعْنَم بجي الَو

 َةَفْسَمَو هملع ةَجاَح ( يوت ئَواَتَف» يف امك 0 د ول اثدخُم

 مل نإ َةَساَرَّدلَأب ِق ملأ ٍلْمَحْل يف ا لَحَم 1 ير

 ْنِإَو ؛تامهمْلا» يف ُهَلَف امك اَمَْج هن نم َرَحآ ضع ذأ ضرع نك

 لعل َكِلَذ ني ةئيكْت ْمْرْخَيف ريما ْدْيَع انآ ؛ ؛داَمِْلا نبأ َكِلَذ يف عَ
 هَرَو ْنَأِب هب صصخ ْنِإَف ٠ َلَحَمِب صحي مل رك نم ٠ ُلَضْأ َرِقْلَاَو ُهَكهَتنَي هت

 و مك ع 3
 ٍرْيَغ يف اهب َر هج نإ اًرهَج اهل دوي نأ ُبدنُيَو ءاهنم ُلَضَْأَوَْف هيف ب 2

 ارق عَ مَ اَم دحاَو ذو د هيِفكيَو ءاَقَلْطُم جسيم ةالّصلأ يف اََأ ؛

 ْنَأَو َلبقَتْسَي ْنَأَو َسلْجَي ْنَأَو .ِتاَعكرلأ نيب لضقلاك ليوط لصق وأ مالك

5 
 كل
| 

3-1 

 ا

 يهل وو هو إل لرفع نع اهب فأن 24 يف ار الاوان ري ذَأَو وضح ثار

 ًالَّصلأ يف َذاّسلآب م وَ ؛هَمَح يِف ُلَضْفَأ َيِهَ ؛ِبْلَق ٍرهَط ْنَع ٍةاَرِقْل
 قراتلآَو ١ : ىَلاَحَت هِلْوَق يِف اَمهِناَمْبَأك اَنْ اداَحآ لقي اَم َوُهَو ءاَهِجِراَخَو

 29 مل رق

 َةَعاَمَج َلْنَع َوُهَو ء[88 :يآلا /ةدئاملا روش ه1 4 اَمُهَي هدأ اوعطقاف َةَقِراَسلَاَو
 م

١١23 

 كب

 ْمِضاَعَو ٍرِماَع ْنْبأَو ريِثك ُنْبَأَو ل يع :ةعبشلآ ءاَروام يول مهن
 تو مار

 رم رم ًْ 2

 ٌةَعْيَل قَرَشَعْل َءاَرَو م ُيِوَمَبْلا ُمُهْنِم 7 نيرخا دنعو «ٌنيِئاَسْكلاَو ة ٌةَرْمَحَو

 77 و 7 7

 .١عوُمْجَمْل ١ ىف هلق ؛ ؛ٌفَلَخَو ُبوَقْحَيَو رْفْعَج وُبَأَو قبال



 ِظاَْلأ لح يف غاتفإلا ادي

 و هو هادو د .عاو هاه عاقأه يده عله واو ادع ع ده هاه عاف هلو ها 4 هاو واه فاو هاه هاو هاف هه هاه فاه هاه هاه

 َضْعَب َأَرَق ْوَلَ ءاَهب ةءاَرِقل متي ْنَأ ٌبِحْتْسأ عبَسلآ نم ةاَِقب ا اَذِإَ
 ينال هَرَق ام َنوُكي ال ْنَأ طرب راج عْبّسلأ َنِم اَهِْيغِب اَهَضْعَبَو هب تاّيآلأ

 رك كل رولا سْكَعب آل يآلآ سحب ةءاَرقْل مرخَتو ؛ ىلوألاب اًطبتزم
 ُةَناَيْسْنَو ءِمْلِع اللب آلآ ٌةيِسْفَتُموَْيَو ؛ميِلَتلل لوس نأ ؛ ميِلْعَت يف لِ

 َوُه َسِيَل ْذِإ يالا ديل :َلوقي ْنَأ ُهَنْسلَأَو ٌةَريِبك هْنِم ِءْيَش وأ

 ةُروُصَحَو ُهَدَْب اع هلآ ِلْيَل ذأ ب ٍراَهَت َلوَأ ُهمْتَح ُبَدْنُيَو .ناَيْسْملأ ْلِعاَف

 ذأ د دقو توالت ةَرْثكَو ءْئَرْخأ ٍةَمْدَح يِف ُهَدْعَب يرسل
 ل ور

 . بام أ يلوأل ٌةَرِكذَت ُهنَْكَد اميفَ ِفيِناَصَتلَأب ٍنآْرقْلاب ُّلعَتي

١ 

 دلع 25 د:



 05116 د مد

 524 َيِنيبْرْسْلا بيطَخل لأ َدّمْحَأ ِنْب ِدَمَحُم

 ّلَصَو# :لاعت نأ َلاَق رْيَخب م ٌءاَعّدل

 ِفّلمَحَتلأ ني نْعَم اًهِنُّمْضَتِلَو ؛مُهَل غقأ : :ئ ا ا انش ١ 4ع

 ميلسَتلَأب ٌةَمتْحُم ريبكتلاب ٌةَحَتمْفُم ٌلاَعْفَأَو ٌلاَوْقَأ :اًعْرَشَو ؛ىّلعب ْتَيَدُع
 *»٠١5[ء السحاب

-. 

 ا ١

 , 0 نأل ءِركَّشلأَو ةوالتلأ ِةَدْجَس فالخب ب ةَّراَبَجْلآ ٌةالَص لحد

 اقل ءٍميِلْسَشلَو ريبكَتلأ َرْيَغ بوُدْنَمْلَأَو َبجاَوْل لمس «ُلاَعْفَأَو

 ا َكِلَب تيم مس و .'ميلشّتلاب ةَمَصْحُم ريبكتل أب ةَحَتسفُم»

 . لكلا مْسأ ىَلَع ءْزْجْلا مسال اَقالطإ

 . (ةَضوُرْفَمل ُةالَّصلا) :َلاَقَف «ُلَضْفَأَو ُدَمَأ اَهَّنأل ِتاَبوُتْكَمْآِب اَدَب دَقَو
 ٌلُك يف ةالّصلأ َنِم َُييعْلا : ْيَأ ُتاَضوُرْفَمْلا ُتاَوَلّصلآ : علا ضخ يفو

 َلْبَق اَهيِف ُلْصآلَو ؛ ةَروُرَصلأب ٍنيّدلأ َّنِم ةَمولعَم (ٌنسْمَح) ِةَلْيَلَو موي
 «117 :ةيآلآ /ةَرَقَبْلا ٌةَرَوْس ؟1 4 رَلَصلا أوُميِقَأَو : نَلاَعَت هلْوَقَك ءٌتاَيآ عاّمْجِإل

 َّنإ 8 :ىّلاَعَت هِلْوَقو ءاَهِتَنُسَو اَهِتاَبِحاَو ٍلاَمْكِِب اًماَد اَهْيَلَع اَهِيَلَع اوُظِفاَح : ْيَأ

 : ْيَأ 1١[« :ةيكلا /واَمّسلأ ٌةَروُس 41 اتت ووك تك تيما لع 206 ٌهاَلََصلا

 ١( خُشلأ ضْعَب يف : ٠ ٌتاَضوُرْفَمْلا ُتاَوَلَّصلآ « .



 اجش يبأ ٍِظاَمْلَأ لَ يف ٌعاَْقإل 5

- 

 ىلع هلآ نض » : للك هلْوَفك (نْيَحبِحَّصلأ) ىف ذ ةاخأَو ؛ َةَنَقوُم ةَمَّنَحُم

 اَّلَعَج مَع َءى 27 اأو ةفبارأ أمل «ةالَص نين ءارشإلا ل

 :مقَر 2118/١ ٌمِلْسُمَو 65 : مقَر لوكا ٌُيِراَخْبْلا (هَلْيْلَو موي لك يف اًييح

 يف يالا ؛اله6 :مُقَر 218/١ َةَئاَوَع وُيَأَو 5 :مُقَر 2419/17 َناَبِح ُنْبَأَو ؛5

 ما

 (ِناَميِإلَأ» يِف يف هَدْنَم ُنْبأَو 35 : مقر 7917/1 ىَلْعَي وُبَأَو 41 : مَقَر 2 «ائربكلا»

 لد :َلاَق ؟اًم* ُرْيَغ يلع ْلَهَو : َلاَق َنيِح َيِباَرْع خالل ُهُلْوَقَو ؟[1 مو

 ىَإ تعب امل ٍذاَعُمِل ِِْوَقَو ١ :مقَر :ٌهِلْسُمَو 1 :مقد ءيراَخبلا] َعّوطَت نأ :

 ليلو موي لك يف ٍتاَوَلَص َسْمَح ْمِهيَلَع َضَرَف دق لل َّنَأ مُهْريْخَأ» :ِنَمَي
9 

 الإ

1 

 .[19 : مُفَر ٌيِلْسُمَو ؛458١ : مْفَر «ُئِراَخُبْلا

 رتخأ ؟و هَدَح يف حن ْلَعو شح ي حليل مايق ُبوُجُد امو
 . صَل ِنَع ٍدِماَح وُبأ ُحِّشلآ ُهَلَقتَو | كن حيِحَصلاَو أل باكضألا

 ِتاَضوُدْفَمْلأ ص َةَعْلُجْلا كل هاج ةداَح (ةيِيْيَعْلا» : العب م َجَرَخَو

 .أت وت رْهّطلأ ِنَع ُلَدَب اَهَّنِإ : نك اَذِإ الإ همالك يف ُلُخْدَت ْمَلَو ٠ ةَييْيَعْل

 رم ام جارنا ةلئل سنا نصرت اك ةلقتسم ةالَص اَهَّنأ ٌعَصْألاَو
52 

 ةَمسب :َليِقَو ِدنَسب ةَرْجهْلآ َلَْق

71 
0 

 داع 2
 ان 0

 يَلطلأَو مدآ ةلَص ْتَناَك حصل 3 ٌيِعِفاَلل ١ رْسُمْل رس يف :ُةَدِئاَق

 َةالَص تناك بفعل َناَمْيلُْس ةالَص تناك َدْضَعْلَأَو دّواَد ٌةالَص تناك

2 00 

 هلل

 تو 01

 ها

 . َرَبَح َكِلَذ يف َدَرْوَأَو ؛ ؛ َسْنوُي ٌةالَص تناك َءاَشعْلأَو . َبوَقَْي

 فور لتلاوة يََعَو هَل اني َكِلَذ عي ىّلاَعَتو هَ احبس



 ني ةنيبزشلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُم

 م ص
 : ٌرْهظلا

 هل ع و 0 ا
 هتّمالَو هل روجالاة لَو «هل اًميظعت

2 

 0 200 يت ا ل ه سس ينمي ع تيك وم رف يي هكر
 يربج اًهالَّص ةالَص لّوأ اَهنأل ؛ْتَرَهظ ٍةالَص َلَوَأ ٌرْهَطل تناك اَّملَو

 لص رقأ » : ئلاعت هلق يف اهئ أد دقو قل لأب مالا

 دش : يأ هةر َتْفَ . لف اهل قلاب نيش كَ يأ نشل
 . ُتَرَهَظ ِةالَص ُلَوَأ اًهْنأل :َلبقو ِاَهّلا طْسَو ةَرِاَظاَهّنأل : لقد يكل

5 
 دك

 ع ُّة
 5 9 1 4 اما 9 وسما

 ١

 :١0 4
5 
 ١١م

060 
0 

0_0 
 6 مه

 ركذب َباَبلَأ ُهْنَع ىلاَعَت ُهللأ َيِضَر َيِعِفاَشلل اَعَبَت نوُرثكألا َرَدَص اّمَلَو
 1 عر و مدار م 2 11 هر

 ثول هج وزي اللا بج اةيوخ ذي ل ؛ تيقاّوَملا

 02 00 2 مم اس سس م6 م هرم

 نا مز ورش هد يزول ديد 2 ٍضرأْلاَو ِتموُمَّسلا يف ُدْمَحْلأ ُهِلَو
 .[14و 17



 ظاَفلأ ّلَح يف ٌعاَنفِإلَأ 54

 مه اع ا. د. عام ا.د. د. اق و سلو هادى هه ساما اس و هج ويل و ده هاهو هلو هاو هاه و ده هاه هاو ده ف ده هاه اه او ا ها واه .اولاو

 ٍءاَسْعْلاَو ٍبرْغَمْلا َةالَض 4تي موُسْمُم َنِيِح ال :ب َداَرَأ : سابع ُنْبَأ َلاَق

 :بَو ءِرْضَعْل َةالَص 4 اًيِشَع :بَو حض ةاَلَص * َنْوُحِبصن َنِيِح :بَو

 .ِنيترَم تنبأ دْنُج ُليرْنج ينم ىآ : ُرَيَحَو ؛ ؛ رطل َةولَص 4 َنوُرِهْظُت َنيِم ©

 َرْضَعْلاَو ءِكاّرْشلَأ َرْدَق نقل َناَكَو «ُسْمّسْلَ ِتَلاَر َنيِح َرْهظلَأ ب + ىَلَصَق

 : ْيَأ ءامَياَّصلأ طف سيح َتِرَْمْلآَ لْثِم١ ِءْيَّسلأ : : ْىَأ كلِ ناك َنيِح

 ُماَعْطلأ َمّرُح نيج َرْجَفْلَاَو ءُقَفَّسل ٌقْفَّسْلَأ ٌباَغ َنيِح َءاَشْعْلََو» «هراطفإ تف : َو َلْحخَد
- 

5 

 ا

 لم هلِظ َناَك َنيِح َرهظلا يب رب ىَلَص ُدَعْلأ ناك امل ءٍمِئاَصلأ ىَلَع ُباَرَشلآَو

 2م

 لولإ َءاَشعْلَأَو ْمكاَّصلأ أ َنبِح تهمل هيلْتم ُهَّلظ ناك َنيِح ٌرْضَعلَو
 ًُُء

1١ 

 ْتْقَوْلَاَو ءَكِلْبَق ْنِم ءاَيبْنَألُتْقَو اَدَه : َلاَقَو ؛ َرفْسَأَف َرْجَمْلاَو ءِليَنلا ثلث
 ٍذِمْوتلآ] ُةْيَغَو 04 : :مَقَر 230307/1] َدْواَد وب هاَوَر . (نْيَيفَول ٍنْيَذَه َّنْي نيب اَم 2

5 

 ةَمْيَرُخ ّنْبَأَو 08١ :مقَر 798/١ ُدَمْحَأَو ؛ُبيِرَغ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2144 :مُقَر ١/24

 ُدْبَعَو ؛597 :مُقَر 301/1١ ُمِكاَحْلَأَو ؛ ٠١1/07 :مُفَر 3509/1١ َخِناَرَبَطلَاَو ال16 :مُقَر تمر

 يف قفتلاو 50/1 نيزالاو ١*0 : مُقَر 78٠١/1 ةَبْيَش يبأ ُنْبآَو ؛78١3 : مْ مالا ١/ قاّزَرلأ
 : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ ُنْبَأَو 4703 :مُقَر لاا“ :ةَحْمَص ٍدْيَمُح ُنْب ُدْبَعَو ؟77377 : مقر 2189/5 هةَفرْعَمْلا» 201 1

 .[1581 : مقر 3774 ١/ ْنَقَْئَبْلاَو 6 : مُقَر .17 6 /0 ىَلْعَي وُبَأَو 4 : مقر 41

 امك ٍذئنيِح اهنم عرف : يأ هلم ُهلِظ َناَك َنيِح َرِهظلأ يب اضل : :ُهَلُوَقَو

 ُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َّيِضَر ُنيِعِفاَّشل أ ُهَلاَق اق ءذكيِح لّوَألَ هلآ يف ٍرضَعْلا يف عرش

 َتَقَو) :[51 : مرآ ٍمِلْسُم ٌربخ ُهل ُهَل َّلُدَيَو ِدِحاَو ٍتْفَو يف اَمُهَكاَريْش هب اَِفاَ

 . اًرْصَعْلا رُضْحَت ْمَلاَم ُسْمَّشلأ ِتَلاَزاَذِإ ِرْفُظل



 يذلا تنيِبْرَسلا بيطخلا َدَمْحَأ نب ٍدَِّمَحُم

 َدْعَب هلم ِءْيَش لك ُلِظ َراَص اَذِإ ُهرِخآَو « ِسْمَّسلآ ُلاَوَّز اَهِتَْو ُلَوَأَ

 ادسسواب

 وأ ٍريبكَتلا َبِقَع ع ٌلاَوّزلآ َرَهَظ مث ِلاَوْزَلأ روف رفا ف شذ ١

 سن يف لول دب الصاح يبل دك ءُرهطلا ّحِصَي ْمَل هئاتنَأ يف

 ورغو رخفلا يف مالا اذ رمال

 : ْيَأ ؛(دَْب هلم ِءْيَش لك ُلِظ َراَص اَذإ) . رْهَظلأ تْفَو : ْيَأ «(ُهرِخآَو)
 ٍلاَوَّزلَأ ةَقِرْعَم َتْدَرَأ اَذِإَو ءِلاَوَّرلأ َدْنَِع ٍدوُجْوَمْل او َلِظ)

 لَّطلأ ٍسْأَر ىَلَع ْمَلَعَو هب رتل يات صا ا
 لَو ديري آل َفكَو ْنِإَ ءِلاَوّزلأ َلْبق َوْهَف طَخْ ء ْصَقنَي ظل َلاَّر اّمَق

 َسْمَّسلأ َّنَأ َمِلُع ِةَداَيَّرلا يف ُلّطلآ َدَحَأ ْنِإَو :ياريشالا تف هو َوُهَف نصَقْنَي

 .ْتَلاَر

406 

0 

5 

 هِمّدقب ٌفضِنَو ماّدقأ ََنِس ٍناَسْنِإ لك ةَماقَو :ٌءاَملُعلَأ لاق 0 مك ظل مس 2 مم



 قيال هن اتي لم ب بان يا ندا

 قت ةركك
 ةَليِضَف َتَفَو ,وتاقوأ ها ْوُطلِلَو : نو كتكألأ َلاَق

 .عَمْجَي ْنَمِل ِرْضَعْلأ ٌتَقَو َوُهَو ؟؛ ِرَذَع ُتَقَوَو فرخآ لإ

١ 
14 

0 

 لظ َريِصَي نأ ىلإ ُهلَّوأ ةليضف تقَو :ِتاقؤأ ةعَبزأ اَهل : ىضاقلأ َلاقَو 20 0 ” 8 همك ممل 1 امل تاس
 ” لسع © عمل 002 ه2 7 يكد © علل وو < ها
 ىلإ ٍزاَوَج تقَّوَو .هفصن لثم َريصي نأ لإ رايتخا تقَوَو هعبَر لثم ٍءْيشلا

 نكس ع عل 7 2 ع م ريل اش هرس 9 م هاا 2 عر 0 2 همس 1
 يِتاَيَسَو ةرورض تفَو اَهَلَو ؛عّمِجَي نمل رصعلا تقَو ٍرذع تقَوَو «هرخآ

 8 مع : هر هر رس 9 هَ 5 مسعر همم 5 ةرر

 تعقَو ْنِإَو َرْذُع لَو ءاَهْعَسَي آل ْتْيَحِب اَهِتْقَو ُرخآَوُهَو (ةَّمَّرَح تقّوَو
 7 َء

 . تاَولَّصلأ تاقؤأ رئاَس ىف ِناَيِرْجَيَو اد 0
- - 

1 

 «بوُرْعْل َتَقَو اًهِتَرَصاَعَمل كِلَذب تيم سو ءاََتالَص : ْيَأ (نْضَعْلاَو)

 2 ياا َراَص اذ : هويت ربِ : لل نط ىلع ايلا اَهيفَو ُلَوَأ

 ص
38 

ّ 
 امك ةَلِصاَف دايز ُثوُدح طش +9[ أ وغَ ل يسلك كيس

 ُداَكَي ل ٍرْضَعْل َتَْقَو نأ ْىَلَع ٌَلوُمْحَم محم و وه لب ؛هلضأ» 8 'ٍجاَهْنِمْلا١ يف
5-9 

 : ليِقَو ؛ ِرْهّظل ِتقَو ْنِم :َليِقَو ٠ «ِرْضَعْل ِتقَو ْنِم ّيِهَو ءاَهب الإ َفَرْعُي



 كك م م كم ا 0 هايس

 اد ٌينيبرْشلأ بيطخلأ َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُم

 ىَلِإ ٍزاَوَجْلآ ف ُهُرِحآَو « نْيَلْثِمْلا ّلِظ ىلإ ٍراَيتْخالا نيف ُهُرِخآَو
 : ِسْمّسل ٍبْوٌرَغ

 ْنِإ ِءاَرتْسالَآ ّلِظ َدْعَب (ِنْيلْدِملا لِظ ىلإ راّيتخالا) ٍتْفَو (يف ُهُوَخآَو)

 اَم ىلع ِناَحْجُولأ َنِم هيف اَمِل اَراَتْحُم َيمْسَو ٌراَمْآ َليِربِج ِثيِدَحِل ؛ناك
 وون هام

 . هَدَعَب

 يِف ليربج َلْوَقَو ؛ُهاَِإ | ليرئبج راتخال َكِلَذب يمس مس : اِديِلَقإلا» يفَو

 . راّيتخالا ِتْقَو ىَلَع ٌلوُمْحَم , يقول يده َنْيَياَم ام ٌتْقَوْلأ» :ِثيِدَحْلأ

 ٌكَرْدَأ ْنَم» :ِثيِدَحِل (سْمّسل ٍبوُرغ ىلإ ٍزاَوَجْلا) ِتفَو (يف ُهُرِخآ م

 ةَعكَو َكَردأ ْنَمَو «حبْضلآ َكَرذَأ دَقَف مشل ملط نأ َلبق ءّضلأ نم َةَعكَر
3 

 يِراَحبلا] ِهْيَلَع ّقَفَّتم . اًرْضَعْلَ َكَرْدَأ ْدَقَف ُسسْمَّشلآ َب 2 رْخَت ْنَأ َلْبَق رضعلا َنِم

 هارع رس

 و 4005: مُقَر

 هاه لس هادرص 2 ؟ر 8 9 3 .٠ 72 مله عن ص هه
 مل اَم رصعلا تفوا 5١ : مْفَر] مِلّْسُم يف ٍدانْسِإِب « ةبيش يبأ نبا ئَوَرَو

 .[104 :مَقَر يل

 ور 3 ً و كلا هوك سول هالك 09-_

 وأ ةليضف تقو :يتاقؤأ ةَعْبَس | : ةيبنت

 68 هزل < مكرر هام كر ويمد هس 3-4

 الب ٍزاَوِج تثفوو (ةَروُرَض تفوو .ُعَمْجَي نَمِل رهطلا َتَْقَو ءِرْذُع ٌتَقَوَو

 سهو 5 هد م 1 همام هم رس 5. 0#

 .اًَهْعَسَي ال ْتّيَحِب اًهتقَو ٌرخآ وه َوُهَو ةَمْرُح َتَفَوَو َةَهاَرَك َتَقَوَو َةَماَرَك

 1 0 مورا ه

 .ٌءاَدأ اَهْنِإ : الق ْنِإَو
 ةهارس ا ت

 يف ة ةالَّصلأب َمَرْخَأ اَذِإ اًميف ِءاَضَقْلَأ ْتْفَو :َوُهَو ءانماَت ْمُهُضْعَي َداَرَو



 عاَجش
 2 ل

 امس
 ماَقْلَأ لح يف ٌعاَنْقإلآ نيل

0 

 ردي ٠ ,ء سفشلا 6 َوُهَو « ٌدِحاَو اَهّْتَقَوَو : ُبرَْمْلَو
 َصيَو ةالَصل وهدرعال سو 00

 نسمح | ميِقيَو َةَرْوَعْلا ٌمتْسَي اضّوتيَو ُندّوُي اَم

 . [ ُرَمْخَقلآ ُقَمَّشلأ َباَغ اَذِإ ُهْرِخآَو ] ''0تاَعَكَر

 ٌنْيَسْخ يِضاَقْلآ ِهْيَلَع ّيصن اَمُك ٌءاَضق ٌريِصَت اَهَنِإَ اَدْمَع اَهَدَسْفَأ َه مث تول

 ُأَر اذه كلو «(ٍرْخَبْلأ» يف ُيِناَيوُدلَأَو اّمَدَتلآ» يف يَلوَتُمْلاَو (ِهِقِيِلْعَت١ يف
 هل. 2

 .اقعص
 رز

5 

 ِي

 26 2 ع

2 2 

 امك «هيف ٌراّيتخأ | ال : ْيَأ ((ٌدَحاَو اَهْتَقَوَو) . اًهَتالَص : ْيَأ (ُبرْغَمْلاَو)

 (ِسْمَّسلأ بوُرُغ) َدَْ دعي ' لْخَدَي ُهلَوَأ : ْىَأ ء(َومَو) . ٌداَملَ ِثيِدَحْلأ يف

 ٍبوُرْعل ُلْصَأَو ءبوُرْعْل َبَقَع اَهِلعِفِل َكِلَذب تّيمس ؛ليربج ثي . د لحل ل

 بور ُلُماَكَت :ٌُداَرْمْلَأَو ِهَدْعَب : ْيَأ «عاَكلأ حتفب ءَبَرَع :ُلاَقُي ءُدْعْبْل
 حج

 َنِم ماللّطلأ ٍلاَبَقإَو لابجلا سوُؤُر ْنَع عاَمّشلآ ِكاَوَر ٍناَرْمْعْل يِف َفَرْعُيَو

 ُأَضَوَتيَو) ءاَهتْقَوِل (ُنَذَوُي اَم ٍراَدَقعب) ءِديِدَجْلأ لوقلا ىَلَع ُدَتْمَي (َ)

 يف امك (ٍتاَعُكَر ِسْمْح) ٍراَدَقِع (نُلَصُيَو ةْدلَّصلَأ ميقَيَو َةَرْوَعْلَأ ٌتْسَي و

 ٍِتْقَو يف ِنيمْوَيلآ يف اَهاَلَص ْماَلَحلأَ ٌةالَّصلأ ِهْيَلَع ليِرْبِج ّنَأل ؛« ٍجاّهْنِمْلأ»

 ليِرْبَج نب ّدُرَو باَحَْأل دتكأ هب َّلَدَتْسَأ اَذك ؛اَهرْيَغ فالخب «ٍدَحاَو

 ٍتْقَوب اهَكَسُمْلا َوهَو َراَبْخُمْلا تقول ٌُُس امن ْمالَّسْلآَو ٌةالَّصلآ هْيَلَع

 مها قم و مهرها # نار 2 سعر ع

 . ٍنتَملا خّسن ٍضْعَب ْنِم طِقاَس ١ هرخآ ىلإ « .. . ٍراَدَقِعِبَو » : هلق 2000(



 مانو اد. عاق هو اناث د. اه. و اهداف هاه او ا« د. دهأف .اه دف اه. عداه و ده هده هاو اه و. واهم هد واق هاو ساو ةاه و اهلاه

 امَّنَِو هَل هبف يلف عال لَم َوُهَو ُرِئاَجْلا ْتقَولآ اَمَأَو َليِضَمْلا
 اَهَْنْسَو يمل سحلب ُداَرْمْلأَ ةَروُرَصلِل رومألا هذه َرْدَق َنتَبْسَأ

 . ةّيدْعَبْل

 ٍناََعَكَر نَسُي هنأ ىَلَع ءانب اََلَبَق ِنْيَتَعْكَر َداَرَف ءٍتاَحَكَر َعْبَس امل َرَكْذَو
 ٍطَسَوْلِ ريد ام عيمج يف ٌراَبِتْغالَأَو . ٌيِوَوْلَأ ُهَحَجَر اَم َوْهَو ءاّهَلبَ

 ٍناَسْنِإ لك وَ يف ُرْبَتْعُي :ُلاّمَقلَأ َلاَقَو ؛ فار ُهَقَلطَأ اَذك .ِلِدَتْحُمْل م
 مالك َلْمَح ميو .يذ يف ةرئتخي مقتل ؛هِسْفَت لْغِف ْنِم ُطَسَوْل

 امك . عوُجلأ َةَدِح اهب ٌرِسْكي ٍمَقَل لكأ ٌرَدَق اًضْيَأ ُرَيَتْعَيَو . كلذ ىلع َِِفاَ

 . (َةْضْوَّرلَأ و «ن »2 ٍنيَحْرَشلآ» يف

 اِنْيَحِبِسَصلا» يف اًمِل «عبّشلا اغا ريغ يتلا يف َبَرَص نك
 :مَقَر 2418/5 ِناَبِح ُنْبََو ؛ه5ا :مَقَر 397/١ ٌمِلْسُمَو ؛١54 :مقَر 4/١"7, ُيِراَخْبْلا

4 

 :[188+ :مقَر 5 (ٍطَسْوَألا» يِف ُيِناَريَطلأَو ءالوالال : مكر ىلالك/١ ىَلْعَي وُبَأَو 5
 مج هةارثم رم َّ

 . اًمُكَاَشِع ىَلَع اوُلَجْعَت لَو بَل ةالَص لب باو ءانعل 1 اذإ»

 (ُهَبَلُص َنْمِقُي ت ٍتاَمْيَقَل َلكأي» ْنََوُهَو «َيِعْرَّشل عَبشلا ىَلَع ُهُمالَك

 48 : مقر 258/0 (ٍناَميِإل بَعشا ىف ُنَقَهْيَبْلاَو 208 :مَقَر غ119/؟ ناكح ُنِبأ]

 هَ يس 00 هم 20 .٠ هةمامر

 .اًضُيأ اذلَّه ىلَع َلوُمْحَم ثيِدَحلأ ىف ٌءاَشَعْلَأَو

 9-5 7-0 5 2 2 هر 2 02 02
 2 هول . 001 م سوى سام .1 2 06 2 هس -
 تت ناكامنإ ؛ ثيبخلأ مُكَءاَشَع هنوبسحتا ٠ بفلَّسلا ضعب لاق

 ب 2 2



 اًجّش ىبأ ظاقلأ لح ىف ٌعاَْفإلأ نيلي

 8 ماد وو < ل2 ام يس ص ل مهوكمس صر ما مر و هس سل هيفا

 ةلازإَو ةيتلاَو لسغلا هل ءوضولا لَدَب رهطلاب فنصملا 3 ةيبس

2 

 َوْحَنَو ءاَدترالآَو َصُْعشتلأَو مُكَعَتلَ هلواَتَتل ُيِو'ْسِإلَ

 . رمخَألا ُنَفَّشلا بيِعَي يح جبرا لوقلا ىلع اكو د يو
 0 تلق 8

 دج وه لَب :« ٍووُمْجَمْلا» يف لاق . ُثَهْظَأ هيِدقلا تلت : يو كد

 َوَهَو و ««ءالفإلا» يف هب للا نلَنَع َء وَلاَعَت هّللأ َيِضَر َيِفاَّشل ند ؛ اضْيَأ

 يف ُثيِداَحَأ هيف َتَبَت ْدَقَو هيف ِثيِدَحْلا توُبُت ىَلَع ِةَديِدَجْلا ٍبْنكلآ ّنِم
 . ؛قَمَّسلَأ بِي ْمَل ام ٍبِرْغَمْلا ُتقَو١ :اًهْنِم مفَرآ ٍمِلْسُم

 نع ةوطخت داو حذو يف يؤ يف رج اس ثدي اأو

 ةَرْخأَم اَهَّنَأل ؛ هْيَلَع ٌَمَدَقُم 0 ا اًضْيَأَو ّرَم اَمَك رايتخالا ِتَفَو

 لم لعوب اذان ص او رت اهل ةكن 0

005 

 هنسحتساَو «ةَرْوَعلأ رْتَس َلَدَب د باتل سبل ٌةَعاَمَج َرَبَحَو نلْزَأ ناكل ْثبَحْل

 داق ٠

0 

 م

 سا ةهارس © سس 1 0 7 . م ومصمم

 فعمل ءاقملا كفو رذغ فو حلا يي

 ب هلع . كاد شم < يدم كر يه درت ت0
 ِتَقَو ْنَع اًَهُريِخَأَت َوُهَو ةَهاَرَك تَفَوَو :ّيِذِم | نع القن يونْسإلا ل

 .ئهتنأ . ٍديِدَجْلأ
 اع ا 8 © صان

 ٍةَروُرَض ْتْفَو اًضْيَأ اَهَلَو .ِتْفَوْلأ جوُرْخب ِلْوَِْل ةاَع ارم َحِضاَو ه و

 دسم 5 كلل
 ةمرح تثفوو



1 
 2 مم وم نه ص سل 0 وق هر مر - ؟ةهر ع

 0 قبس امل (رَمح لآ ُنَمَّشل تاغ اذإ اًهتقَو ل0 لخدي و ةاثملاو)

 ارمخألا» ب (رّرَحْمْلا» يف يف ذ ُهْدّيَعُي ْمَلَو « لفييالاَو ” فضلا رَمْخَآلأب ب جّرخَو

 لمخَألاآ َوُه َقَمّسلأ َّنَأ ةَمَّللأ يِف فوُرْمَمْآ ّنآل هَ لِ مشالا فاّرِصْنال
 م

 .اًمُهُرْيَغَو ُيِرَمْزألَاَو ُيِرَمْوَجْل ُهَرَكذ اَذَك

 .ِثيِداَحَألآ رثكأ يف ُهَل ُضْوََتلَآ عق عقي ْمَل اَدنَهِلَو : ٌيِوَنْسِإلَأ َلاَق
_ 

 َنوُوُدقي ْمُهَمَس ايف ُبيِغَي ال حاب ب اونوكي نب ْمُهَل َءاَشِع آل ْنَم :ةيي

 يف ْيّرَجْمْلا توقلأ مِداَعَك :ْمِهنَلإ دالبلا بر أب ُقَمّشلأ هيف ُبيِغَي اَم َرْدَ

 ل ذم ريا الص ملت هن ب مف أذف نأ هل زف

 فتش امك هَل ؛ يل نب يهني اذ ةدوشم هن ل لا هال
 . (مِداَخْلأ» يف كلذ ولع َهَتَ

 نا ديزي سَ 1

 . قباّسلآ ليِرْبج ِرَبَحِل (ٍلْيَللأ ثلث ىلإ رايتخالا) ِتْفَو (يف ُهُرِخآَو)

 ىلَع ٌلوُمْحَم محم يقول ندم نيب هب اَم ُتْقَوْلأ» : الإ يسلب هيف ُهَلْوكَو

 ُتْرَخَأل يِتْمَأ ىَلَع َّن َّقشَأ ْنَأ الؤَل» :رَبَحِل «ةَفضِن ٍلْوَق يِفَو .راَييخالآ لو

 طْوْش ىَلَع [015 :مقَر .,7555/1] ُمِكاَحْلا ُهَحَكَص َ هَحَحَص ليل بففصن ىلإ َءاَشِعْل َء

 يف ُهُمالَكَو ظمِلْسُم حرش يف ٌيِوَوْلَ ُهَحََرَو «[ يِبَحَذل ُهَقَفاَوَو ] ِنْيَحْيَشلأ

0000 
 يام

 م 110
 يذيب 2

3 



 3 وع عر 8 2 1 3 ى م 0 2 رم 0

 اَهِتقَو َلَّوَأَو : ْحْبّصلَأَو . ئناثلأ رجفلا عؤلط ىلإ ٍزاَوَجلَأ ْيِفَو
 « َنِناَثلَأ رِجَمْلا ٌعْولَط 8 سم م م

 .ُدَمَتْعُمْلأ َوُه ُلَوَألآَف ءاَذَه مَ ؛ِهْيَلَع َنيرتكألآ نأ يت يدي (عوُمْجَمْلا»
 أ «(يناَّلأ رْجَمْل ول ىلإ ِزاَوَجْلأ) تْقَو (يف) ُهُر دخآ (3)

 لّصلآ ٌلَصُ ْمَل ْنَم ىَلع ُطيِرَْلا مَنِ طفت مؤَّنلآ يف ف َسْيَلا :ِشيِدَحِل

 .[119491 : مقر 311/1 يَقَهْيَبْلاَو 581 ءذر 10/1 بلسم اور ئىرخألا ُتْفَو لدي

 :ب َجَرَخَو ءاَهِرْيَغ يف ُهاَضَتْقُم ىلَع َيِقَبَف ليلَدب (ٌحْبُصلا» ٍتَجَرَح
 ٍءاَّمَّسلَأ يِحاَونِب اًضرَيْغُم ُهُوْوَض ٌرِعَملا ره َقداَّصْأَو .ُبْذاَكْلَأ (قِداَّصلأ»

 َوْهَو ِناَحْرْسلأ بَنذَك وَض ٌهوُلْعَي ٌكايطَتْسُم ُملْطَي ُهَنِإَف ءبِذاَكْل يفالخب

 بند َهَّيْشَو ؛ٌةَمْلُظ يمت هك ؟تقَّدلآ : بجاحلا نب هَ امك يملأ ِرسَكب

 . هلوطِل ِناَحْرّسل

 ءقِداَّصلأ :ئ

 يع ةَدَص

 ْتْفَوَو ءزاَوَج ْتْفَوَو «راّيتخأ ُتْقَوَو «ةَليِضَف ُتْقَو :ٍتاَقْوَأ َةَعْبَس اَهَلَف
 تنقوو ؛« نمل برغَملا تقَوَو «ردع تفوو «ةرورص تفوو «ةمرح

 نْيَرِجفلأ َنْيَب ٍدماَح وُبأ خْيشلا هلاق امك وهو «ةَهاَرك هم ماوس - صو ص - 5

 ْلَوَأ :َةَمَل ءاَهِرْسَكَو ٍداَّصلآ ٌمَضِب َوُهَو ُُناَلَص : يأ :ا(دبُصلاَو)
 يزل ِرْجَمْل َدْعَب ُعَقَ اند : :ليِقَو ُةالَّصلأ ه هِلَه هب ْتَيْمس ”يمَس َكِلَدِلَف رات

 .ةَرْفُحَو َضاَيَب هيف اَمِل حي ُهجَو : وقت راو غو اضاع

 َليِرْبِج ِثيِدَحِل قِداَّصلا :ْيأ «(يِنَّثلأ ِرْجَمْل ول اَهَتْقَو ُلَوَأَو)
 « مِئاَّصلَ ىلَع ُباَرَّشلَأَو ُماَحَّطل هيف مرحي يزن ِتّقَوْلَأ ىَلَع ُهَقْلَع هل



 504١ َينيبْرَشلأ بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍِدَمَحُم

 عْوُلُط ىَلِإ ْزاَوَجْل ْيِفَو 6 رامفْسإلا ىلإ رايتخالا ئف ُهٌرِخآَو

 . سْمّشل

 َوْهَو «(راَفْسِإلا ىلإ رايتخالا) تف و (يف ٌرخآَو) .«قِداَّصلأ» :ب ِناَمّرْحَيَو

 َّنْيَب اَم ُتْقَوْلا» :اََْلِإ ةَبنّشلآِب هيف ُهُلوقَو ,قباَسلا َليربج ربَخِل ٌةَءاَضِإلآ
 ىلإ ز اًوَجَلأ) ِتَقَو (يف) ةدخآ 0 .رايتخالا ِتَقَو ىلع ُلوُمْحَم (ِنْيَذلَم

 ؛مل97 : مقر 3294/1 داك وُبَأَو :مُقَر .407/1] مِلْسُم ِثيِدَحِل (سْمّسل عوُلط

 :مُقَر 285/١ ةَبْيَش يبأ ُنْبأَو ءالحالال : مقر 778/7 ةكيخأو ؛017 مقر 0/١ نامل

 ام ِرْجَمْل ٍعوُلط نم حْبصلآ ة ةالَص َتْفَو» :[1591 : مقر ؟لاك١ خِقَيبَبْلاَرو 4

 امي اهبوُرَع فالخب « اهب غول ا م اَهعوُلطب ُداَرمْلَو .«ُنْمّشلآ علت مَ

 عوُلطب َلَمْشُي حيْضلأ َتْقَو ذَاكَ ايف رهط مي طي ملال اح رع
 . سْمَّشلآ ضب ٍعوُطب وَ َي ْنَأ بس ِرْجَمْلا ضب

 َتَقَوَو «رايتخأ َتَقَوَو ءِتْقَوْلَ َلَوَأ ةليِضَق َتَقَو :ِتاَؤأ ُهّنِس ً اق

 ُتْفَوَو ءٍةَمْرُح تْفَوَو هِةَماَرَك ُتْفَو من ءِرَمَل ىَلإ ٍةَماَرَك الب ٍزاَوَج

 ؟امال : :ةيآلأ /ةرقبلا ةروش 11 أويس أوُظَو # : ىَلاَعَت هِلْوَقِل وقل َ ةّيراَهَت ّيِهَو ؛ٍةَروُرَض

 َدْنَع ّيهَو ؛َكِلَذ يف ة ةَحِيِحَّضل رابخأللو . ةيآلأ ١*[ ء١ يا /فررغألا ٌةَروُس ا/

 : ىَلاَعت هِلْوَعِل ئطْسْوْلأ ٌةالّصلا باَحْضلَو ُهْنَع َلاَعَت ُهللأ َيِضَر ٌيِعِفاَّشلَأ
 يف اَّلِإ توف ال ْذِإ ةيآلآ + كيلا /ةرقبلا روس ؟1 < توكحصلا َلَع ء اوُظْفاح #

 نمل اَهنع ىلا أ َيِضَر ةَسْياَع ْتَلاَق 4 :مثزل مِلْسُم ربَخِلَو ؛ ٌّضلأ

 [؟ 6١ :ةيآلأ /هَرَقَبْلا ٌةَروُس ] # لَرطَسْوْلَ ةزلكصلاَو 0 : بنك : اًفَحْضم كي

 يِضَنْقَي فطحل ذإ كير شأ ٍلوُسَر ْنِم اَهْيْحِمَس :ْتَلاَق ٌمُث ءِرْصَعْل ِةالَص



 ما. عاده د. افا. ا. ده اوافق ٠و د. ده دقو و ده اف عاف ف. اهداف و و ده ده هاه هو هو اه هو ده واه هاو او د. هاه ا ةاو اقوه دة ا ةواعلاو

 ْْضَعْلأ اَهَّنَأ ُتيِداَحَألَأ ٍتَكَص : (ريبَكْل يِواَحْلأ» ٍنَع ُيِوَوْتلَأ لاق . ٌرْياَعَلَأ

 : مَقَر 2148/97 َناَبِح ُنْبَأ] (ِرْضَعْل ٍةْلَص ئطْسْوْل ٍةالَّصلأ نَع انوُلَعَش» : رَبَكَك : ربخك

 َلاَق 71905 :مُقَر ”04/1/ ُراَزبْلاَو 41١1١8 :مْفَر اال ١/ اطَسوَألا» يف ُنيِناَرَبَطلاَو ١

 ُثَهْذَمَو ؛[حيِحّصلأ ٌلاَجِ ُهَلاَجرَو ءُراَزْل ُهاَوَر ١09/١: هيِئاَوَرل عَمْجَما يف يمل
3 
 مَهَو امك ِنالَْق هيف لاقي الَ ؛ُهََهَُذَم اذ'َه َراَصَق ءِثيِدَحْل ٌعاَبتَأ َيِِفاَشل اش

 ُهَلاَق امك ُرْضَعْلأ اَهنَأ ُحَص مألآ : (ٍمِلْسُم حْرَشا يف َلاَقَو . اَبباَحْضَأ ٌضْعَب هيف

 . ُىِدْرَواَمْل

 اهون ْمَدَع ىلؤألآَو ءََضَو َرلآ» يف امك ًةاَدغ حْبْصلآ ةيمسَ ةَيِمْسَت د ُهَرْكُي اَلَو

 .اًعَم اَمِهب َةَنُسلَآَو مين قين نائل هَءاج َنآَرَْلأ َنأل ؛اَرْجَقَو اًحْبِص لا

 يف هب مَرَج م ادله .ةَمَمع ِءاَسِلآ هيَ َءاَشِع ٍبرْهَمْل ةَيِوْسَن ٌّ وست م رو

 صن 6 :«عوُمْجَمْلا» يف ف َلاَق ْنِكَل اكةْضْوَّرلَأ ٍئاَوزاَو «جاْنملَ «ٍقيقَْتلأ١

 يِقفَحُم ُتَهْذَم َوَهَو .َكِلَذب مست ِِ ْنَأ ٌتَحَتْسُي َ ىلع امال يف

 وا ع

 دوُدوَل مهاَّطلأ َوُه ُلَوَألآَو . نَهَتْنَأ . رك : ةليلق ةَمئاَط ْتَلاَقَو .اًنباَحْضَأ

 . كلذ نع ينل

 اتق لوْخُد َدْعَب ِءاَشعْلأ ٍةالَص لبق مون هَ 03
 وكي َناَك ديكو هنأ

 زار رح يف الإ كلذ هر َنَهّنأل اهل د َدَعَب ةيعلا يت 8

 مب ملكت فاز هل وجو فيض سني هو رقاد ثم َو ِنآرَق

 هه

 مكرم ةدِسْفمل كري اَ وبات يح كلَ :ةَماَرَ
 م

 يف

 ص



 هه ده دق عاق ده هاف د عأاقو هاو اع عداه أاه هاهو هده هاه عاو واو ف دو واه .عافعلم هاه هدو هداه ها ده اواو هاهأق هاه هلام

 نْب ناَرْمِع ْنَع «ا[ًمئيمَّدلأ ُهَققاَوَر ُةَحَحَصَو ,540؟ :مْفَرآ مِكاَحْلَأ ْئَوَرَو 1١ اص اس

 . ليِئاَرْسِإ يِنَب نع ِهِلْيِل ةّماَع اندَحُ كي بلا َناَك : َلاَق «ن ٍرْيَصَح

 171١[« :مقَر 51١ /4 ُيِذِمْرْتلأَو ؛79م1/ :مَقَر 5100/4 مل م 7 اكو : ةدّئاف ّ يي 9 م 3 00 7-2 ا
 7 ذ ُهَتْيلَو ل اَكَدلأ لناس هللا رباس يل

 ًُ 2 75 وع - 5 و دف ماما 3 هيب امانا هان هللا ىلع ىلع ص 7

 . مكماياك ِهِماَيأ 5 ةَعْمَجَك 0 روش مو ةنَسُك 0 ا نمعتلا
0 86 

 هه

 ل ِناَيِلاَدلأ | ِناَمْوَيِ

 اَهيكُح ىَلَع صن اميل جاَتْحْيَس ٌةَلَأْسَم ِهِذَهَو :' ِعوُمْجَمْلا» يفف لاَ

 . ئّهتنأ .ةلك للا ُلوُسَر

 هب ٌناقُْيَو «ِتيِقاَوَملَأ يف َرِكذ امم ُمْوَيَلأ اذه ىثَتْسُيِف : ٌيونْسِإلَأ َلاق 5م 1 5 ه7 هال _ 0 97 8 --

 دم 2+ د خا 0 كم

 اَم ِتْقَوْل َّنِم ىَقبَي ْنَأ ىلإ ٌعّسَوُم ِتاَوَلَّصلآ هذه َبوُجُو نأ هَل :ٌةيِبْنَ
 يف اَهِلْعِف ىَلع معلا ُهَمَِل ايفو ِءاَنْنَأ ىلإ ام يخت يَلَصمْآ دار اَذِإَو اَهْحَسَي
 َتاَمو َكِلذ ىلع ٍمَْعْلأََماَهَرَخ نإف : «قيِقْحَتلأ» يف . .حَصألآ لع تف ِتْفَوْل

 َّنأل ؛َّحْلا فالخب ءصْخَي ْمّل اَهْعَسَي اَم ُهْنِم َيِقَب ْدَفَو ءِتْفَوْلأ ءاَنَْأ يف

 َرَّصَق ْدَقَف ٌحَجْل اَمَأَو ُدْنَع اهجاَرْخِإب ٍرَصقُي ْمَلَو ٌدوُدْحَم ْتَفَو اَهَل َةالّصلآ



 اًجش أ ظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفِإلآ ؟ ع

 اذ اَهِتْفَو َلَوَأ اهيْلَصَي ْنَأ ُلَضْفألاَو ءٍلْعِفل َلْبق هِتْوَمب هتْفَو ْنَع هجاَرْخِإب
 لاَمغألا يأ : باَوَج يف لي ِهلَفِل ؛ءاَسِع لَو هَ
 4471 :مُقَر 16/١ َدْواَد رْبأ] ُهدْيَغَو 140/11 ْئنْطمَر َراَدَلَأ ُهاَوَر . (اًهَتَقَو ٍلّوَأ يف

 : مُقَر 087/١ َقاّرّرلَآ ُدْبَعَو ؛١58 :مُقَر 707/١ ُمِكاَحْلاَو ؛١٠7١ :مَقَر 8219/١ ُيِذِمَرَتلَآَو

 ُيَقَمَِبْلاَو ؟5017 :مُقَر ١/58 َنِناَرَبَطلاَو ؛8؟819 :مْفَر 38٠/1١ َةَيَش يبأ ُنْبأَو 7

 1١76[. : مقر ,ىالك١

 لَظ ٍناَطيِحْلل َريِصَي ْنَأ ىلإ رَحْلا ةَدِش يف رهَطلآ وص ُريِخأت نس مَعَ

 لَصُمل اجلا ٌناَح دلت نوي ْنَأ 0 َةَعاَمَجْل ُتلاَط هيف يشْمَي

 َمَقَو ْنَمَو .ِهْي هلا ْمهِقيِرَط يف َََّشَمب م ْمُهْضْعَب أ ْمُهَّلُك هَنوُأَي ىَلَصمِب ةَعاَمَج
 هدأ ككناَك وق عشر هيف يف دل نه

 ّرِإَو . مقبلا ىلع ردن اَاَوج ةهتخآ يع رخل تلا لج مَ

 مَداَعَأ اًهتق اَيفَو لبق ْتعَقَو ِداَهتجالآب َُنالَص نأ مِلَع نإ ؛ِدْرَو ودب ءاًيوُجْوَف

 .مْوَنك ردع َتاَق نإ ابْدَنَو ءِرْذُع الب َتاَق نإ اًبوُجُو تئافب ُرَداَبيَو .اًبوجُو

 . اًهتْوَف َفاَحُي ال يتلا ِةَرِضاَحْل ىَلَع ُهُميِدْقَتَو تئاَمْلا ُبِتْرَت ُنَسْيَو

 الص كَ مرح ريع يف هوَضَْرل' يف هحَحَص امك ميرخت و ةَهاَرك هِركَو

 َّ ىَتَح حْبْصلأ َدَْبو و ءاَهِعوُلُط َدْنِعَو ءِةَعْمُجْل َمْوَي الإ سْمَّشلآ ءاَوتسآ َدْنِع

 ْنِعَو ره تقوي عوج و ءاأ رض ةالَص َدْعَبَو حْمُرك َعِقَترت



 56 ٌينيبْرْشلأ بيطَحل َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُم

2 0-1 

 ٍلفاَوتلأ ناّيب يِفَو هاَلَّصلأ هْيَلَع بحت ْنَمِف لصف
 م

 3 ْعْولْبْلأَو 3 ُمالْسِإلَ : َءاَيْشَأ 5 ةثالث ةالَّصلأ ٍبْؤَجُؤ طئاَرَشَو

 ؛ ٌلَقَعْلأَو

 ءطقق اًهِتينب ِهّْيلِإ ْلْخْدَي ْمَل َةَيِحَتَو ٍيفوُسك ةاَلَصَو الإ اَهريِخأت ذصقي 12 6 0 م 7 .٠ 2 جيك سر 20 در 2 ًًّ

 . تاَقْوَألآ هذه يف ٌهَّرَكَت الق ركش ٌةَدجَسَو

 .ِرْيَك ُهَنِإَف ةَيِدَمْلأ م مَرَح كَم مّرَحا١ ب َجّرْخَو

 ٍلِفاَوتلأ ناب يفَو ٌةاَلَّصلأ هْيَلَع ُبحَت : ْنَميِف لصف

 (: هيئات ةلَصلا بجو طِئاَرَسَو) :َلاَمَف «لوَألآ عْوتلآ يف َعَرَسْدَ

 يف اهب ٍةَبَلاَطُم َبوُجُو ٌَنِلْصَ ٍرِفاك ىَلَع ُبجَت الق «(مالْسإلا) : 7

 :رخآلا يف اَهيلَع بَ َبوُجُو ِْيَلَع ُبِحَت ْنك ُهْنِم اًهتَحِص َدَعِل اَينُدل

 .مالشإلاب الف نم بكَ
 ملف عفَرل هِفيِلُكت ِمَدَعِل ٍريِغَص ىَلَع ُبجَت الق .(غوّلبلا) : يِناَّنلأ (َ)

 :مقَر 157/1 ني ءاَسّتلأَو ؛؟ 594: مْفَر 189/4 5ؤات رب ْثيِدَحْلأ يِف َّحَص امك ُهْنَع

 ام
 رع

3 

 33/١ ُمِكاَحْلَاَو ؛؟!ه101/ :مْفَر 3144/1 ُدَمْحَأَو ؛١5١5 :مُقَر 508/١. هَّجاَم نْبَأَو ؛ 85

 ؛ا١ لا” : : مُقَر قمح ر/* هْيَوْهاَر َنْبَأ َقاَحْسِإَو ولف ف نك خت :َلاَقَو لل : مقر

 ه0 ١/ َناتح م ُنْبَآَو ؛ ١448 : : مقر قكأ ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ نب 4556: : مقر 2776/١ ٌنِمِراَدلَأ

 .[147 :مَقَر
 و و 00 22 نسف و 017 2

 .َرِكذ امل ٍنوُنُجَم ئَلَع ٌبجت الف «(لقَعلا» :ثياثلأ ()



 اَجش يب ظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَْفإل 5045

 ه6 و و او د. د. ا. ا.ام ده و ا. د. و هو د .اه هاه هاو و. اود قه هده د. فاه عاق هاو و وول و. دع ده عاق هاو ماو سه ولاو

 الَق ءِسافْنلآَو ٍضْيَحْل ِنَع ا :َوُهَو ؛عباّرلآ ِنَع ُفنَصُمْلا َتْكَسَو

 ل ا هاتر هنأ رح لع ذب

 نإ اورَدَكح َبِسَِبَِل لف # : اعت هوَ ٠ ءملْسَأ فكل لغه 58

 بجي ُدَنْْملا «معَن [ م :ةيآلا /لاقثَألا ٌةَروْس 1 4 َفَلَس لَم ان مُهَل ٌرَفَغَي أاوُهَتنُي

 اَهَمَّرَملآ َنَأَلَو يلع اًظيِْثَت مال َدْعَب ة هدر َنَمَر ُهَتاَف ام ٌءاَضق هْيَلَع

 َماَيَأ ئَضق ّنُج مث َدَ زأ لَو «ّيِمَدآلَأ ٌّقَحك َقَحَك ِدوُحجْلاب نع طقس الم مالشإلاب

 .ِهّْيَلَع اًظيِلْغَت اَهَلْبَف ام َعَم ٍنوُنُجْلَأ

 هدم الل ُهْرْكْس اَهْبَلِإ يِهَتْنَي يِتّلأ َةَدُمْلا ئَضَق ّنُج مّن اَيَدَعَتُم ّرِكَس ْوَلَو

 يف ٌدَنْرُم هِتّدر يف ّنُج ْنَم َّنأل ؛ ٌدَتْوُمْلا نونُج هدم َدُم فالخب ءاَهَدْعَب هنونُج

 ولَو ءاَعطق هِنونُج ٍماَوَد يف َناَركَسِب َسِمَل هِرُكُس يف ّنُج نم ءاَمُكَح هنونُج

 ِساَفنلأَو ٍضْيَحْلا َنَمَز ٍضْقَت ْمَل ْتَسِقَن ْؤَأ ْتَضاَح مث ْتَرِكَس ْوَأ ْتَدَتْرَأ

 ُنعو كرب ملك اهل ةميِرعاَهْنَع ةاَلَصلأ طاع نب َنوُجَمْلا تف

 ْنِم «عوُمْجَمْلأ» يف َحَفَو اَمَو اَهِلْمَأ ْنِم اَسْيَل ْناَرْكَّسلأَو ُةَبْرْمْلَأَو ةَصخد

 . وْهّسلَأ ىلإ هيف بسن ٍنوُنُجْلأ َنَمَز ِةَدَتْرُمْلا ضْئاَحْلأ ِءاَضَ

 امل ًءاَضَق ْوَلَو ريم اَذِإ اهب ُيِلَوْل ُهُرْمأَيَو هّعَلَب اَذِإ لْفَطلَأ ىَلَع ءاَضَق او

 هكر لع ُبَرْضُيَو «َنينس عبس ٍلاَمْحيسآ دب :زييمَّتلَأَو يشل دب هنا

 َمََب اذ ٍةالَّصلأب .ةيبّصلَأَو : ْيَأ ."َيِبّصلأ اوُرُم» :ِرَبَحِل ؛َنيِنِس ِرَشَع َدْعَب

3 



 يو ع« سه اه دس واه .اه واه راق دو ده عاق سه داق هاه هاه دهم ده هاو وام هاه فداه هاو و هاه هاو و ساو هاه مام واس عاش

 امك ؛اَهِكْرَت ىَلَع :ْيأ .' هْيَلَع ُةوُبِرْضَأَف َنيِنِس َرْشَع َعَلَب اَذإَو «َنيِنِس ٌعْبَس

 017+ ١/ َدْواَد وُبَأ] ُهُرْيَغَو [ٌحيِحَص ٌرَسَح : َلاَكَو «4007 : مُقَر 305/51 ٌّيِذِمّرَتلَأ ةَحكَص

 ٌحيِحَص :َلاَقَو .448 :مَقَر 84/1١ ٌمِكاَسْلاَو 5 : مقر ء118 /9 ُنِناَريَطلآَو ؛ 495 : : مُكَر

 417 /937047 : مفر 016/5 ِْقَهَْْلاَو ٠٠٠١7 :مَقَر ١/ 23٠١7 ةَميِزَخ ْنْبَآَو ؛مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع

 .[ :١210 : مكر كك ةَحْفَص ٍدوُراَجْل ُنْبَأَو ؟ عما : مَقَر

 2 2 0-0 1 هر 7 72 2 2 وَ 00786 8 ع

 لاق نكل «ةّرشاعلا مامت بزؤضلل طاتش هنأ مهمالك رهاظ ةسنت
 هذ ل 2 ا 22 - ا | -

7 -0 

 2 3 72 4 ريا نيل رع 22 و 7 3 سو ص 1

 أ (عوُمْجَمْلا» يف ام ئَضَتَقُمَو . غولببلا ََُظَم َ ؛ هال َوْهَو يِرَمُمْل

 يف لَكَ عنلا َن همم دب ال َلَب ءرثألا يف يفي ال ُهَدْحو رئت
 لُفَطلأ ديِصَي أ يفشل دَح يف لبق اَم ْنَسخ و . ٌروُهْسَمْلا ُهَّنِإ (ةَيافِكْلا»

 ٌدَواَد يبأ هَ ةَياَور يِفَو «مدحَو يِجْنَتْسَيَو ُهَدُحَو ُبّرْشَيَو ُهَدْحَو لَكَ ْثْيَحِب

 تتم : ليش لأ َّنَأ :[4 0 : مقر 244/7 يِقهَْبْلَأَو 0 مق 1

 ُداَرُمْلأَو : ٌيِريِمّدل َلاَق . (هنيمَي نم ُهَلاَمَش فرع اذإ» :َلاَق ؟ ُِبَّصلأ يلَصُي

 ُْتِدَضَلأَو رز دوألاَو :«عوُمْجَمْل» يف َلاَق .ُهْعَمتَي اَمَو ُهَدْضَي اَم ام َفَرَع اذِإ

 . يضاقلأ ةّهج ْنِم اَمّيَق ؤ و أ اًيِصَو وأ اًدَج وأ َناَك اَبَأ ٌىِلَوْلأ ىَلَع ٍناَبِجاَو

 000 و 2 2 7 ىع سو هر م همم .ر

 اذكَو ءَركذ ْنَم لونعَم ُْض قيفّرْلا كلاَمَو طقتلملاَو تاتوخلا يفور

 .اَمُهُوُحَنَو ٌريِعتْسُمْلَو ٌعَدوُمْلآ



 000 ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل الل لال اال نسل انا ل ايلا اما ا ايل اال ايم ل لل اسم اال اب يبل مل لل يمل مل ل مل ما امل لما ان بم ول م 3

 وَ اَمِهْيَلَع َمِهْيَلَع ُمْرْحَي ْلَهَو ءاَنَرُهَط اَذإ ِءاَسْمّتلأ وأ ضئاحلا ىَلَع ءاَضَق اَلَو
 ا ِناَهْجَو ؟هَرْكُب

 :مُقَر 34١/4 دوا ريأ] ْثيِدَحِل اَقاَقَأ | اذإ ِهْيَلَع ىّمْعُم ؤأ ِنونُجَم ىَلَع آَلَو

 3074/4 «ئَرْبُكْلا» يف ع ٌئَناَسَتلَآَو ؛ٌبيِرَع ٌنَسَح :َلاَقَو ء187 : مْقَر ءا" /4 ُيِذِمْرْبلآَو ؛؛ 07

 ُيَقَهْبَبْلاَو 817١ : مقر 217١ /4 ٌوِكاَحْلاَو ؟47١9 :مْفَر 3209/١ هّجاَم ُنْبَآَو 4/47 :مُْقَر

 ٍنَع : ةثالث ْنَع مدل َعْفَر) :[901 :مُقَر ك١/18 ُدَمْحَّلَو ؛ 4م : مقر 288 /

 ؛«أَرَي ىَّتَح ِنوُنْجَمْل ِنَعَو ءظقْيَتْسَي بَ َتَح ٍمئاَنل ٍِنَعَو لب ىَتَح ٌيِبَّصلأ
 هيف ُرَدُْي بس ُهلْفَع َلاَّز ْنَم لك ِْيََع َسسيِقَو «ِنوُنْجَمْلا يف نصل َدَرَوَف

 َنِم يتب ْدَقَو ةالّصلا ٍبوُجُو ص ةَعناَمْلا ُباَبْسألآ هذه ْتَلاَز ْوَلَو
 تاجيإلا ب لي يَ َّنَأَل ؛ٌةالَّصلأ ِتَبَجَو ركل ربك رق ِتْفَوْلَ

 ِنَمَز ِرْدَق ِكاَرْذِإب ِرْضَعْلأ ّعَم م هوّطلأ ُبِجَيَو او ةعكَلَأ ُرْذَق هيف يوتْسَي

 ِتْفَو ِرَخآ َكِلذ كاَرْذإب هامل َعَم مم ُبَِْمْلا ُبَِتَو ؛ٍِرْضَعْلأ ِتْفَو ِرَخآ ةَريِبكَت

 ٍرْذْعْل يف ِءاَشِعْلأَو ٍِبِرْغَمْل ْيمكَوَو ِرْضَعْلأَو رطل يتفَو د ِداَحّتال ِءاَشعْلأ

 ذه عناَومْلا ِنَع صْخّسلآَْلْخَي نأ بوو طر و ؛ىآؤأ ةروُرَصلأ يِفَق

 . رِفاَسْمْلأ ةالَص يف نْيَبَعَكَرك ُىَِزْجُي ؟ ام ففَحَأ ةالّصلَأَو ةراَّطلا



 ةنونسَملا تاَولَّصْلَأَو رزقي ول , ثم و 00

 َكَوْدَأ هنأ امام يلع بجو لأبو ةالّصلا يف ُصْخشلآ َملَبْوَل : يبن

 .ٌمِياَص َوْهَو راهب َعلَب ول امك ؛اَهّماَمْنإ ُهَمِزلَف «ةَحِيِحَص َيِهَو ؛َبوُجول

 َبِجاَوْلأ ىَّلَص ُهَّن هَل ؛ٌةَعَفُج لَو ُنأَرَْأَ ؛ راه قب ُكلاَسْمِإ ِهْيَلَع ُبجَي هَ

 يف ضيرت مْوَصت ابجاواهرآ وو نَا ال الأ عرفو لَ

 الوب اهيل بَ الق ٍرْيَعب وأ نسل اهِلْعف دعب َدْعَي َحَلَب ؛ ْنِإَو «هئاَنْنَأ يف

 نأ هال بج د هش َلَباَذإ جلا

 حب

3 : 
 1 ١ ١ م 5 ١  8 5 2اها  4ج5 9

6 
8 
 2 هم هريس هر 0

 ضرما رد م كود ْنإ ٌةالَصلأ َكْلَي ْتَبَجَو تف أ َلوَأ هْيلَع مغ

 ُُ لل أ 06 5 2 0

 لطف زو نكت مدت قف يف بوم ذ دال ْنكْمُي ام فخأ

 ني ع ع

 بتاَوَلَوِةَنوُنْسَملأ ِتاَوَلَّصلأ يف ٌلْصَ
 معو هم ريلو هم او 7 ًْ

 نونَْسَملاَو «(ةنونُْسَملأ ٌةالَصلَأَو) :َلاَقَف «يناَتلَأ عْتلأ يف َعَّرش م

 . ضْئاَرَمْلا ىَلَع ُدِئِاَزلأ :َوُهَو ٌةَفِداَرَتُم ٌظاَفْلَأ هيف ُتّغَرُمْلاَو لَقَتلاَو ُتَحَتْسُمْلاَو
# 

 (َنْيَحيِحَّصلا» رّبَخل ٌةالَّصلأ ("”مالْسإلآ َدْعَب َدْعَب ِنَدَبْلا ِتاَداَبع ُلَضْفَأَو
 ل

 )١( خّسْتلآ ضْعَب يف :  ُتاَنوْنْسَمْلا ١ .
 . يِمرْيَجبْل . (ِناَميِإلَآ َدْعَبا» :ةَك . يف (0



 عاَجش يبأ ِظاَقْلأ لَح يف ٌعاَنْفإلآ 5
 22 2 يف هر م هو 6

 ِءاَفْسِتْسالَأَو ءِناَقوُمُكْلاَو ءِناَدْيِعْلا : ٌنْمَح
 ما هم كر م2 م يس 2 0 3 0: 1 00

 «رجفلا اتعكَر : ةَعكَر َةَرْشَع ةَعْبَس ضئإ َرْفلِل ةَعباّتلا نِنّسلَأَو

 ؛١31 :مَقَر 197/١ َيَئاَسَتلَأَو ؛86 :مَفَر 249/١ ٌمِلْسُمَو 4504 :مَقَر ء9ا//١ ٌيِراَخْمْلاَ

 : مقر «©9 ىَلْعَي وُبَأَو 4 :مقَر 0١« ُدَمْحَأَو ؛ ١07 : مقر 235١/5 َناَبِح ُنْبََو

 ؛ةهم06 :مُقَر 24/1٠١ ُنِناَرَبَطلاَو ؛١40 :مْفَر ى١/4 تاَيِدْعَجْلا» يف ُيِوَمَبْلاَو

 كاَهتفَول ٌةالَّصلأ» :َلاَقَف ؟لَضْفَأ ٍلاَمْعَألآ نأ :[2044 :مفَر 310 /؟ نقلا

 ٌدِلْسُمَو 41740 :مُقَر 031070١ ٌنِراَخْبْلأ ( ِنْيَحيِحَّصلَا» ربَحِل «ْمْوّصْلَ : ليقَو

 هشأ َلاَق» : م0٠ َناَبِح ُنْبَأَو ؛07١55 :مُقَر 2154/54 ُْئاَسَتلآَو ؛,١ :مقَ 0

 ِتَناَك اَذِإَو . «هب يِزْجَأ اَنأَو يب نم َمْوّصلآ اه ُهَل مآ ِنْبأ لَمَع ُلُك : َلاَحَت
 ؛ عُوطَتلأ ْلَضْفأاَهُعْوَطَتَو «ضوُرْفْل ُلَصْفَأ اَهْضْرَفَف تاداَبِعْلا َلَضْفَأ ٌةالَّصلأ

 : سْمَح) :ٌّوهَو ءديف ُةَعاَمَجْلا نست مق :ِنْيَمْسِق ىلإ ٌمِسَقْنَي َوُهَو

 مكُح ْىَلَع َةَئِلَضْفَأل يف اَْتيْتُرَو «(ءاَقْسِتْسالاَو ءِناَقوُسُكْلاَو ءِناَدِيِعْل

 .هيف َةَعاَمَجْلآ ٌَسُت آل ُهَْسِقَو ءاهيف ُرَكْذُت ٌباَوْبَآ اَهَلَو ِروُكذَمْل اَهبيترَت

 ؛(ضئاَرَْلل ةَعباَتلأ) روُهْشَمْلا ىَلَع َيِهَو «ْبِتاَوَرلآ (ُنَنْسلآ) ُهْنِم ()

 ٌتَقَو ُهَل ام ّيِه : ايفو

 ِكْرَبك ٠ ,عوشخ وش « صقنب ضْئاَرمْل نم م َصَقَن اَم ُليِمْكَت اَهيف ةَمْكِحْلآَو

 «حْبّصل لبق (ِرْجَفْل اَنَعْكَر :ةَمَكَر "شع َةَمْبَس) َّيِهَو

 ا 3 و

 )١( اهْنِم ٍءاَشِعلأ هَنُس َدْعَب َدْعَب ثالث لْعَج ىلإ ُبَرْقَأ يه َو قاتتُملا ميدقتب اَرَشَع ةَعْسِي» :ةَّحْشن يِفَو .



 م. ها ها 1 اة مك يه يل

 اًنعكَرَو 3 ردا ل يأ « ُهَدْعَب ِناَتَعُكَرَو « ٍرْهَظلآ َلْبَق ٌعَبْرَأَو

 . ّنُهْنم ةدِج اَوب ُرتْوُي ءاَسِعْلآ َدْعَب ثالث ٌثَو « برْغَمْل َدْعَب

 لبق ٌعَبرَأَو ءاَمَدْعَب ِناَتَعْكَرَو ءرْهظلأ َّلْبَق) . ٍتاَعَكَر عبر : يأ «(ٌْعَبْرْأَو)

 ٍةَدِحاَوب ُرَثوُي ''”ءاَشِعلا) هس (َدْعَي تاآلْثَو ءِبرْغَمْلآ َدْعَب ِناَتَعْكَرَو ِرْضَعْل
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 نإ 4-0 ةم

 ِبياَوَّرلأ َنِم دكَومْلاَنأ ُهناََبَو ِرْيَغ ْنِم َدكَوُمْلا ْعَصُمْلا ِنّييُي مل ؛(َنُهّْنِم

 ءاَمَدْعَب اَذَكَو ٍرْهّظل ّلْبَق ٍناَبَعَكَرَو حْبُّصلأ ّلْبَق ِناَبَعَكَر : ٍتاَعَكَر ُرْشَع

 : مُقَر ٌيِلْسُمَو ؛930 : مْفَو يِراَمبلا] ِنْيَحِيِحَّصلأ» رَبَحِل ؛ ٍءاَشِعْلاَو برْغَمْلأ َدْعَبَو

 ءِرْهّظلأ َلْبَق ن لَ هر لَ يِبلأ َعَم م تْيَّلَص :َلاَق ٌَرَمُع ٍنْبَأ نع 04

 اء دب :هعْكَرَو «بِْذَمْلأ َدَْب ِنْييَعْكَرَو ءاَهَدَْبنيِيَحْكَرَ

 3157/13 ٌِلْسُم ُهاَوَر . اال ٍرْهّظلآ َلْبَق ٍّيَبعْكَر َديِرَي نأ ِدكَوُمْلأ ُدْيَغَو

 .[الا : مُقَر

 م ص ل

 ٍرهْطلأ َلْبَق ٍتاَعُكَو ِعَب زأ ىَلَع َطَفاَح ْنَم :ْثيِدَحِل اَهَدْعَب نْيتعُكَر ُديِرَيَو

 :َلاَقَو 4418 :مُقَر 11 يذم رتل ُهاَوَر (راثلأ لع هللأ ُهَمَّدَح اًهَدْعَب عَبْرَأَ

 2451/1١ ٌمِكاَسْلَأَو ؛1159 :مْفَر ١/ 01٠ َدْواَد وُبَأ ُهَجَرْخَأَو] ةَحَكحَصَو [ٌبيِرَغ ٌحبِحَص ٌَسَح

 ُيَئاَسّنلأَو ؛ 8574 :مْفَر 25/7/17 ِْقَمْيَبْلاَو ؛ 58١ :مْقَر 787/97 ٌِناَربَطلآَو ؛06١١ :مْفَر

 َنييِماَّشلَأ يف ُنِناَربَطلَأَو ؛808» : مْفَر 559/8 (ِطَسْوَألآ» يف ُنِناَريَصلاَو ؛181 :مُفَر 3” /

 .11707 : مقر لك”

 ماو
 ٠ م سرا 8 2 لق وس 38

  20يمر ْيَجَبْلا . ع ةعلا دعب ثالئَو» : خسنلا ضعَب يِف .



 و م اف .ه ماو ده 5. ده او اف عاق« ع دف دور معاه عاود و ول. واهداف ىف دة هدهد. هاف واه و د. واو و و اواو هادى اه دهام هاه

 َلبَق ىَّلَص َأَرْمأ هللأ َمِحَر» :َلاَق ِكي ُهَّنَأ َرَمُع ِرَبَخِل ِرْضَعْلأ َلْبق ٌعَبرَأَ

 َناَبِح ُنْبَأَو ؛19١ :مْفَر ةَمْيَرخ نبأ َناَبِحَو ةَمْيَرَخ انْبَأ ُهاَوَر . «اًعَبْرَأ 2

 ُيِذِمْرَتلاَو +10071 :مُقَر ,5" /؟ َدُراَك وُبَأ ُهَجَرْخَأَو] ةاَححَصَو [9408 :مْكَر 5

 كلا /؟ ُدَمْحَأَو ؛ 0 : مَقَر 241/“ /؟ ُنَِقَهْيَبْلاَو ؛ٌنَسَح ٌبيِرَع : َلاَقَو ء478 :مقَر 0/7

 .[195 :مُقَر 157 :ةَحْفَص ُيِسِلاَبَطلَو ؛ 098 :مُقَر

 ( نيحيحصل َصلأ» يِفَف «بَْملأ لب ِناَفيِفَح ِنآَبَعْكَر : ِدَكَوُمْلأ رْيَغ ْنِمَو

 ةَباَحَّصل َراَمك نأ : سن ثيِدَح نم لملك: : مقر (مِلْسَمَو ؟607' : : مَقَر «يِراَخْبْلا

 .ُبْرْغَمْل نذا اذإ نْيَتَعكَدلِل : ْىَأ ءاّمُهَل َيِراَوَّسلَأ َنوُرَدَتيَي اوناك

 : مقر 2051/“ ١/ ْدِلْسُمَو ؛5948 :مَقَر .106 ١/ ٌىِراَخُب بلآ رَبَحِل ِءاَسِعْلأ َلِبَق ِناَنَعْكَرَو

 3754/1١ هّجاَم ُنْبَأَو 4١ : مَقَر 37 8/2 ٌيِئاَسَسلأَو 46 : مقَر ىلما ١/ ُيِذِمدلَو 088

 َدواَد وُبَأَو ؟788 : مُقَر 0175/1 َةيَش يبق يبأ ُنْبَأَو 47١57 : مُهَر 04/4 ُدَمْحَأَو 41157 :مُقَر

 ُداَرُْمْلاَو كلٌوالَص ِنْيئاَذَ لَك َنْيَي» 5/١ يب َةَراَدلاَو ؛؟١؟8 :مُقَر 2,23

 ةَماَقِإلَاَو نادل

 ِرَبَخِل ءاَعَبْرَأ اَهَدْعَبَو اًعَبَْأ اَهلبَق يَلَصُيَم ءَرَم اَميِف ِرْهّظلَاَك ُةَعُمْجْلاَو
 : مَقَر 2378/5 َناَيِح ُنْبَأَو ؛1457 : زوُقَت ك1 /* ِئاَسْنلَاَو ؛دحا :مُقَر 2003 ٍمِلْسُم

 اَهَدْعَب َلَصَيِلف ةَعْمجْلأ مكدحأ ىَلَص اذإ» ٠١441[: :مُقَر 449/5 ُدَمْحَأَو ؛” 41/0

 ٍةَعْفُجْلأ َلْبَق يَلَصُي َّناَك ٍدوُعْسَم َّنْبأ َّنَأ 00+ :مفرا ٌيِذِمّرَتلَآ رَبَحَو كاَعَبْرَأ
 .ٌفيِقْوَت ُهَنَأ ٌءهاَطلَأَو ؛اًعَبْرَأ اَهَدْعَبَو اًعَبْرأ

 يِذّلأ مْسِقلأ َنِم نأ ىلإ هب َراَشَأ اَنُهْنِم ٍةَدِحاَوب ُرِتوُي' :ٌفَصُمْل َلْوَقَو
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4 

| 



 .م ا. نان هاه هاو فاو ا. امأف عا. هاو ياهو »ه هاو ها. هواه هاه هاف ده فاه ا. اف اهو واع ىو واق هاو م اه دسهاهها»

 مال 5 2 5 مَ سافل ع 2 هم 2 م 2

 رَمع ِنْبأ ثيِدَح ْنِم ِمِلْسُم ربخل «ةعكَر هلقأ نأَو ٠ مولا ةَعاَمَج ُهَل َُسْن ال
 أ 2 ب

 مث 17117 لستار 101: : مقر 057/5 َدْواَد وّبَأَو ؛/ : مُهَر 0518/1١ ٌدِلْسُم ُهَجَرَْأ]

 يب ذآ 41973 :مُقَر 256١6 :ةحفص ُنِسِلاَيَطلأَو ؛17780 :مْقَر «3514 ١/ َناَبِح ُنْبَأَو ١,
 م
 ع

 ُدَمْحَأ ُهَجَرْخَأ] سابع ِنْبَأَو [ : مُقَر 3ع ُيِقَْيَبْلاَو 45 : مُقَر 245/١ َةيَش

 ِدَئاَوَّزلَأ ِعّمْجَم١ يِف ُيِمَتْيِمْلا َلاَق 4٠١937 :مُهَر 35/1١ ْنِناَرَبَطلَأَو ؛18ال :مُقَر ”*0

 : مقر ءل١1 :ةَحْفَص ُيِسِلايْطلَو .ُيْلَدُم ُهَنكَلَو دي َوُهَو ْيَلُس يبأ ُنْبَأ ْثْيَل هيِفَو 4/7

 يِفَو .«لْيَللأ ٍرْخآ ْنِم ةَعْكَر ٌرْثوْلأ» :[10145 :مُقَر 71/9 ُنِقَمْيَبْلاَو 4

 دْيَع نب ِ ٍرباَج لب] سابع ٍنْبَأ ِثيِدَح نم |[ متل «ناح 3 ل

 ب 5 ١ 2
000 
- 5 6 
6 3 

 ا
 و 7 كَ  0لا 0 53

 م 55 عبس هَ اتضح هم لَمْ تت لامك َنْذَأَو ؛ بّيَطلأ

 هللأ َىِضَر ةَشْئاَع يح 1 اًهنم ةَحِِحَّصلَ راَبْخَألِل دك ّىهَو ٌةَرْشَع ئدخإ

 ئَدْحِإ ىَلَع هِرْيغ لَو َناَضَمَر يف ُديِرَي كيرلا ُلوُسَر َناَك اَم : اهْنَع نَلاَحَت
 .[7 :مقَر مل مول : مَقَر ُيِراَخِبْلا] ةَعكَر ٌةَرْشَع

 لضم ٍةَمكَر ىَلَع َداَز ْنَمِلَو ءِبِتاََّرلأ ِرِئاَسَك اَهْيَلَع ٌةَداَيزلأ حصن يق
 7-5 :ةَريِخَألا يف ِدْهَشَب ؛لْضَولا نب لَضْن َرْهَو «مالّسلاب تاكل نب

 ل

 وم ريغ لضَولآ يف هل َسْيلَو نين تر ريخألا يِف نْيَدُك 08

 هلل َّنإ» :هلكب ِهِلْوَعل ينل رْجَمْلا عوُطَو ءَّشِمْلأ ةَص ني ُهقَوَ
 و

 0 م
 ه_- 9

 نم م اَهَلَعَجَف ُربوْلا َيِهَو معن ٍرْمُخ ْنِم ْمُكَل ٌدْيَخ َيِه ِةالَصِ ْمُكَدَم



 عاَجُش يبأ ِظاَمْلَأ لح يف ٌعانْقإلآ 34

 يني اع ده ا. اه ثا و ناو هدف هاو دواس عاده ا. ده هدف اه هواه واو و و هد وأو ده و و هاه واو هدو اه واود. .هاه فاه ساهأا»

 :مُقَر 2514/١ ُيِذِمْرَتلاَو ؛1518 :مَقَر 5١/5. َدُواَد وُيَأ] (ٍرْجْمْل عوُلُط ىلإ ِءاشعْلأ

 ين ُيِوَعبْلأَو ؛ 10/١ ٌئِراَحّطلَآَو ؛174١ :مقَر 259/١ هَجاَم ْنْبأَو ؛ٌبيِرَغ :َلاَقَو 7

 «هرِصَتْخُم» يف اَمُك «ِرْيوْلأ» باَبِك يِف ٍرْضن ُنْب ُدّمَحُمَو 451١ : مَقَر 30584 /؟ (ةَباَحَّصلأ مَجْعُم١

 ُينْطفَراَدَلأَو 1497 : مقر 477 َفِرْعَمْلا» يف ِميَعُن وُبَأَ ؛ :مُقَر 3+ :ةَحْفَص ٌيِريِرْقَمْلل

 ُيىِقَهَِبْلاَو ؛ ُيِبَهَذلَ ُهَقَفاَوَو ءٍداتْسِإلآ ٌحيِحَص :َلاَقَو 1١144. :مُقَر 448/١« ُمِكاَحْلأَو ؛”0 ١

 4١5 : مَقَر 2447/١ ُيِمِراَدلَأَو ؛ : مَقَر ل ُيِناَرْبَطلاَو ؛ : مقر 6000

 < سيو [ُيِوَدَعْل ةَفاَذُخ ُنْب ةجراخ ١ ٠ ةَمَجْرَت 2050 /* ٌِّدَع ُنْبَأَو ؛88١ /4 ٍْعَس نبأ م ءوكم تاما ب ن7

 دلال /١دِلْسُمَو ؛407 : : مقر الو ١/ ٌيِراَخْبْلأ] (ِنْيَحِبِحَّصلأ» ِرَبَحِل ِلْيَللَ ٍةالَص ٌرخآ

 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛0044 :مقَر 5 ُدَمْحَأَو : مقر تال /؟ َدُواَد وّبَأَو ١ : مُكَر 0000 2 هل

 0 2١/١ 2 ١ ةَيئَش يبأ ْنْبَأَو ؟87١٠ :مُهَر 144/5 هس رع

 ّنِم ْمُكَيالَص َرِخآ ولع :[ة مقر ءلال ةَحْفَص ٌيِزيِرْفَمْلِل (هِرِصَتْخُم١ يف امك

 3 هه

 ير د رو د هي ذأ نإ ولا رخأ هه هل دك دف هاو

 (ءوُمْجَمْلا» يف ُهَدَيَقَو ءاًهِلْضَأد ك ةَضَْرلأ» يف اَم ادله ؛ اًهَيَبِتاَرَو

 ١/1 ملم رَبَخِل َُصْفَأ هدي أنَ لِإَو «ٍليللآ ٌرخآ هيظِقيب ْقِثب 58

 : مقر 2310 ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ءٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو 455 :مُقَر 2١07/5 ُيِذِمّرَتلَأَو ؛"50 :مْقَر

 ُدْبَعَو 41١117 :مُقَر 2717 :ةَحْفَص ٍدْيَمُخ ُّنْب ُدْيَعَو 41547١ :مُقَر 2916 /* ُدَمْحَأَو 410

 ءالال :ةَحْفَص ٍدوُراَجْل ُنْبَأَو ؛57037 :مْقَر م١ /” َةَبْيَش يأ ُنْبَأَو 8777 :مُقَر 13/8 ٍققاَرَولَأ

 َناَوَع وُبَأَو ؛١510 :مُفَر 48١, /4 نَلْعَي وُبَأَو 41١81 :مُقَر 2147/1 َةَمْيَرُخ ُّنْبَآَو ؛؟174 :مُقَر

 ٌفاخ ْنَم) :[4318 :مَقَر «"ه/؟ َيِقَهْيَبْلاَو ؟1510 :مْفَر 204 ١/ َناَبِح ٌنْبَآَو 941/5



 ليلا َرخآ وُ ةَرخآ َموُقَي نأ َعَِط ْنَمَو هَلْ زيوُيل ليلا َرِخآَ وقي ال نأ

 :اًضيَأ ُهْدْيَح لمح ِهْيَلَعَو ؛«لَضْفَأ َكِلْذَو ٌةَدوُهْشَم ليس ٌرخآ ُهَالَص َّنِإَق
 ء431/ مقر 2371/5 ٌيِذِمْرَتلأَو 46١ :مقَر ع١ ٌدِلْسُم] تول َحْبّصلَأ اوٌردات»

 وُبَأَو ؛ 4407 :مُقَر ءلال/؟ ُدَمْحَأَو ؛1445 :مْفَر 0198/١ َناَِح ُنْبَآَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَْح :َلاَقَو
 م وعم

 :مَقَر 4447/١ ْمكاَحْلَاَو 4٠١414 :مَقَر 2151/5 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛ 485 :مَقَر 226/5 َدْواَد

 وب (ةَلْيَل يف ِناَرْث 9 : ربح ُهَتَداَعِإ هَل بدت مل َدَجَهَت هن َرثؤأ نِإَف 4

 ُيِئاَسَتلَأَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو 472١. :مَقَر 37/7 ُيِذِمْرَتلََو ؛1599١ :مَقَر «لال/؟ َدُواَق

 ؟١١11 :مقَر 291/5 ةَمْيَّرْخ ُنْبَأَو ؟1573709 :مقَر “4 ُلَمْحَأَو :مقَر ,3/

 : مقر 2167/4 ُءاَيّضلآَو ؛5777 : مقر 7/8“ ُيِقهْنَبْلاَو ؛8147 :مفَر 39/4 غ ُيناَرَبَطلَو

 7 : ةَحْفَص ُِسِلاَيْطلْاَو 465 :مَقَر 2701/5 َناَبِح ُنْبَأَو ؛ٌحيِحَص ُهٌداَنْسِإ :َلاَقَو 5

 . 1847/١ ٌيِواَحّطلَآَو ؟96١٠ : مُقَر

 وقس و ءاضسررم هما .ىشمصا مناف باو عقنمس وم
 تونقك َوهَو ءَناضَمَر نِم يناثلا فضنلا يف هرتو ّرخآ تونقلأ ٌتَدَنُيَو

 .َناَضَمَو نو يف َةَعاَمَج ْنَسْيَو ؛هب ِرْهَجْلَو هَلَحَمَو هِظْفَل يف بضل
 (رْبَللا ُهلَص) : ىلوألا (:ٌةَثْدَث) ِبِتاَوَولَأ َدْمَب ('*هدّكَومْلا ُلِفاَوَتلََو)

 : ىلاعت ِهِلوَعِلَو قلك ِهْيَلَع هتبَطاَوُمِل ىَلْؤوَأ َناَكَل هب َرَبَع ْوَلَو ُدْجَهّتلأ َوُهَو
 : يَلاَعَت هلؤقو لالا :ةيآلأ /واَو َرْسِإلأ ةَروُس 7 4ك .وي دم يأ سَ

 : ةغل َوَهَو .[3/ : ةيآلآ /تايراَذلآ ٌةَروُس 3] #* َنوُعَجم ام ٍلَلأ نم م اليل أوناك عاد

  )1١ُيِمرْيَجْبْلا .(ٍتاَدكَوُم لِفاَوَت ُتالَثَو» : خَسْتلآ ضْعَب يف .



 و اه م. م ا.ه عا. اه و ياه د. د. هاف و اه دو وده ع دفاه هاه هاو و ها. هاه هاو اهو هاو اه واو ده هو واسد ع اعده د. اه اهلا
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 امك ؛ِمْوَنلآ َدْعَب ليل يف عُوطَتل ٌةالَص : اًحالِطْضأَو ؛ ؛ فكتب متل عَ

 دج سيو وَلا كَم نم هف امل َكِلَذب يمس .نْيَمُح يِضاَلا هَ
 هم

 هلْؤقل ءٍمِئاَّصلِل روُحَسلآ َةَلِْنَمِب َيِهَو ءلاَوَزلا لبق موْنلآ : : يِهَو ةلولْيَمْل

 ٍقاَزَيلأ َدْبَع ْمِجاَرآ َدْواَد وُبأ َهاَوَر لين مايق َْلَع ةَلوُلْيعْلاب | ونيِعَبْسُأ» : لكي

 .[ءال١4 :مُقَر 2187 /4 «ٍناَميإلآ بَعش' يف ف َيقهْيَبْلاَو لير مقر 6,64

 دع داع دز

 ُيِروُباَسْبتلأ ٍديِلَولا وُبأ َرَكَذ :ٌةَدِئاَف
4 

0 

 أ هت هتئَب لْهَأ يف ُعَمْشَي َدُجَهَمْل 3

 خا قف ؟كبق عَ ع ُهَل ليقف ٠ مولا يف ين َدييُجْل نأ َيوُرَو

 َكْلِت ْتَرْفنَو ُموُلُعْلأ َكْلَ ْتَيِيَفَو ؛ُتاَراَبِعْلا َكْلِ ْتَباَعَو ءٌتاَراَشِإلأ كلت

 .رَحّسل أ َدْنِع اَهُعَكْرَت انك ٍتاَحَكَر لإ اَنَعَمَت اَمَو ؛ موس

 نع َلاَق ٠ . رضي لِي مَ هَ َرْكيَو ِرْذع الب ِداَتْعُمِل جهت ُكَرت هَ 42

 م

 «! ليلا ُموُعََو واهل ٌموُصَت نأ ريخأ ملأ: صامل نب ور نأ ب

 َكِيَلَع ٌكِدَسَجِ َّنِإَق ُهَنَو ْمُقَو زطْفَأَو ص ءُلَعْمَت الق» : لاق . لي : تثق

 ُيَئاَسَسلأَو ؛, 65 :مَقَر 2811/1 دِلْسُمَو ؛37١1١ :مقَر ءالما/ ١/ يِراَخْبْلا هرخآ ىلإ «اَّنَح

 .[ اا“ مُقَر 2198/3 ُدَمْحَأَو ؛197 : مقر 0/1 ئَرْبَكْلا» يِف

 َلَحَد اذِإ 5 َناَك ذَقَف هَركي الق لما ليَ يف ْوَلَو ٌرْضَي ال ٌماَيِق اً

 ىَلْعَي وُبَأ ؛؟ 1 :مقَر غ4 /» دمْخَأ] ُهّلُك َلْيَّللَ اًيخأ َناَضَمَر ْنِم ُمِخاَوَألَأ ُدْشَعْل

 .1187 :مُقَر ,ق/١



 : مقر 003 ٍمِلْسُم رَبْخِل ٍةالَصِب ماّيِقب ََعّلُجْل َهلْبَل ”صيصخَت ه

 ُمِكاَحْلَاَو ؛8537 :مقَر ,777/4 َناَبِح ُنْبَأَو 41١7/5 :مُقَر .198/5 ةَمْيَّرُخ ُنْبَأَو 44

 :[ماال :مقَر ل٠ ” /* ْنيِقَهَْبْلاَ ؛ نْيَحْبَّسلَأ طز ْرَش ىَلَع ٌحيِحَص : َلاَقَو ١ :مُقَر 0

 الق ٍةالَص ِرْيَعب هواي ام ؛ يايا نب نم مايِق ِةعْلُجْلأ َهَلْيَل اوُصُحَت الد
١ 

2 

 .اهيف ٌبوُلْطَم كِل َّنِإَف ولكي يلا ىَلَع ةالّصلأب اًصوُصُخ هَرْكي

20 
 أ ع 0

 يف امك ِناَمْث اًهدَتْكَأَو ءناَنَعَكَر اَهَّلَقْأَو «(نئَحّضلأ ٌةالَص) :ةيناثلأ ()

 ؛ ُدَمَتْعْمْلَأ أ َوُه اَذَهَو :(قيِقْحّتلأ» يف ُهَحَكصَو :َنيِرثكألا ِنَع وُمْجَمْلا١

 اهلضنأ : (َةَضْوَرلَأ١ يف َلاَقَو .َةَحْكَر َةَرْشَع اَننْنأ اًهَرَبْكَأ َّنأ (جاَهنِمْل ىفَو

 اًهَتَوَو ءِنْيَتعكَو لك نم َمَلَسُي نأ ُنَسْيَ د ع اَنيثَأ اًهَدَدْجَأَو 0

 ِراَهَنل عْبُر ّيِضْم دْذِع اَهَّلْعِف ٌرايتخالآَو ءِناَوّزلَآ ىَلِإ سْمَّشلآ عاَمت

 ىلَع اوُقَمَتَأ ِدَقَو ؛ةَعْكَر َنوُرْشِع : َيِهَو .يوارتلا الَص) تا

 اباَسْتْحَآَو اًناَميِإ َناَضَمَر َماَق ْنِم» :ِك هِلْوَف ْنِم ُداَرْمْل اَهَّنَأ ىَلَعَو ءاَهِتييُس

 : مقر 2071 ١/ ٌدِلْسُمَو اما فو ك0 يرام هو 0

 ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 2808 :مُقَر 2307/9 ُيِذِمَْتلَأَو ؛1ال١ :مُقَر 49/5 َدْواَد وُبَأَو 48

 :مقر 401/١ يِققتلاَو 6045 :مُفَو 0400/4 ناجح ْنبأَو 0503 :مْفَو ل13 /4 ني ءاَسَّنلَأَو

 ُفَتيلَضْفَأ اَدَقَْنُم ٌنح ُهَنِ اًقيِدضَت ْيَأ كاَناَميِإ» : ُهَلْوَق و .[13ا/“

 .رْئاَعّصلاب ٌنصَتْخُم َناَرْفمْلآ نأ ُفوُدْعَمْلَاَو ءاصالخإ : َْأ «ةانتجخأاو



 مه 5 .٠ ا.ه ىو هم م اواو وأم د .اف هاف دعاه عاه هدو ده و دودو ده ا. اق هاو واه واو دو دو سها. هاه هواه هاه هاو هاه اه هلا.

 : َناَضَمَر ِرْهَش ماَيِق ئَلَع َساَّنلآ َعَمَج ٌرَْمَع َرَمُع َّنآل ؛اًهيف َةَعاَمَجْلأ ّنَسُت

 َتَيّمُسَو هةَمْتَح يبأ ِنْب َناَمْيَلُس ىَلَع َءاَسْلأَو حٍبْعَك ِنْب بأ ع كج

 لاَق «َنوُحيِرَتْسي : : أ ءاهتقَ دورتي انكم ؛ةحيورت اَهْنم عز لك

 يف ِتاَدكَوُمْلأ : ْيَأ َبَتاَوَدلَأ َّنَدل ؛ َنيِرْشِع اًهِنُوُك يف ٌّدّسلَأَو : ٌيِميلَحلأ

 . ىّهَتنأ .ِريمْشَتَو دج ُتْفَو هنأ ؛ ْتَفِعوْضَق ٍتاَعُكَر ُرَشَع َناَضَمَر رْيَغ 7

 ُسْمَح َنيِرْشِعْل َّنَأل ؛َنيِدْدلَتَو ًنِس اًهَلْعِف ةَميرَّشلا ةَئيِدَمْلا لْهَألَو

 َلَعَجم ياو عبس نحمل نبوية لأ دكت «تاَحورت

 ْمِهِرْيَعِل َكِلَذ ٌروُجَي اَلَو .ْمُهوُواَسُِل ةحيِورَت عوبسأ لك َلَدَ ةَيِدَمْلا لخأل
 املا م اس

 .كي هيفَدَو ِهَتَرْجهباَهَرَس اَهِلَْأل َّنأل ؛ ِناَحْيَّشلأ ُهَلاَق امك

 صالخإلا ٍةَروُس ٍرِبِركت ْنِم لصف م ل يف ا لف
 . يناّثلأ ِرْجَمل عوُلْطَو ءاًميِدَقَت ْوَلَو ِءاَشِعْلأ ةالَص َنْبَب اَهْتَقَوَو

 نم سل يوني ْلَب :ققَلَطُم هيب غ 7 لَو :اَةَضْوَولأ» يف لاَ

 هنأ ؛حِصَت 7 ٍةَميِلْسَتي اَعَبُ ىَلَص ل ٍءناَضَمَر ماَيِق نِم وَ حيواَرتلآ
 9 املأ َّنَأ َقْرَمْلاَو ءِرْضَعْلاَو ٍرْهْظلأ َهَُس فالخب ٍعوُوْشَمْل ٌفالخ

 . ْتَدَرَو اَمَع ُهّيَعَت الق َضئاَرْفْلَأ ت ِتَهَبْشَأ اهيف ةَعاَمَجْلأ ةبعودْدَمِب

 2ع 55 2

 ءِضْرَمْلا تفَو لوُخُدِب ضْرَفْلأ َلْبق يتلا بِتاَوَرلآ ْتْفَو ُلُْخْدَي :ٌهيْنت
 اَمُهَّنأل ؛ٍضْرَمْلا تو جوُرُخب نْيَعْوَتلا ْتْفَو ُْجُرْخَيَو ءهِلْغفب ُهَدعَب يَِّلأَ

3 

 مك +

 ص اسمع



 ِناَنَعَكَر : : َيِهَو ِدِجْسَمْلأ ةّيِحَن يجن ةَعاَمَجْلآ وف بمال يذلا سلام

 وكتب ُرد ٌرّركتتَو ءّرخآ لفن وأ ضْرْفِل ( و ءِلِخاَد لكل ! سوُلُجْلآ لبق

 نإ لإ ْلْصَمْلآ َرْصق ْنِإَو ءاّهِلَعِف لب سو ُتوُفَتَو برق ىَلَع ٍلوُحّدل

 طضنت وب ىف امك وُ لوط ثوُقتو «لضقلا قو اوس لَ
 ً َنيِرْحَآَتُمْل

 ِتْيَبلَأَو ءٍةالَّصلأب ٍدِجْسَملأ ةّيحت : ٌعَبْزَأ ثتاّيِحتلا :ٌيونْسِإلا لاق :ٌةَدِئاَف م ك7 هالام دع جي 2 75 2 1 يا م
 و هر تاس و قوم ع 2 2 هس 2 18 2 مل مر رك 2

 فرقٌؤلاب ةفّرع ةّيجت هيلع َديِزَو ؛ يمَّرلأب نمو «ماّرْخِإلاب مَرَحلاَو .يفاّوطلأب
 داع داع ع

 مالّسلأب مِلْسُمْلآ ِءاَمِل ةّيِحَتَو 0-0 ه7 7 2 7

 0 2 ىة«رص 2ث ل هس مس يه لل م يوم د 2

 عبزأ َيهَو ٠ يَستلا ةالص هيف اًمِجلا ْنَست ال يذلا مسِقلا نم :ةّمتت

 الإ هنلإ الو ل او ىللأ ناَحْبس» :َةَّرَم ةئم ثالث اًهيف لوقُي «تاعكَر َ 0. 20 واقر مر 0 هه وس م 0 ا و أ 000

 ٍةَءاَرقْلَأ َدْعَبَو َهَّرَم ٌرْشَع ةسمَح ةَءاَرقلأ َلْبَقَو ءمّرَحَتِلَأ َدْعَب ٌربكأ هْللَو ءهللأ
 عوج مو 524 م 2 ل ل 2 يق ىو 3 طل 1017 5 و هه

 ٍدوجَسلا يِفَو هنم لا ىف كلذكَو اًرشع عر َرْلا يف ءارشع عب وَلا فو

 هم ا ريوس هو هج <صادوو ضسرو# ؟يضر
 نم ثالثب عبْرأ يِف َنوعْبَسَو سمح هذهف «يناثلا ٍدوِجحّسلَأَو هنم عفّولاَو



 َلَح يف ٌغانَقإلأ ,١"

 ه يو اه . ا .او د. د. دى. ده اه سا. واق و دو د« هاه دفع ولو هاو ان هاه هود. عاده و اه اه هاو واق واو ده اها« عاف اها هع هاه

 2 را ه7 ”ةهد؟ ص يجب هل ريم تدر

 بّبَسب اهنع سانلا ةلْفَعِل ,ةلفغلا ةالَص : و ؛نيباّوالا ةالصَو

 «ءاشعلاَو ِبْْغَمْلأ َّنْيَب ةَعكَر ن نوُرْسِع َيِهَو قا ٍءاشع

 ضل

 ١ك

 ع
 ١ ١

2 

 عام
1 

 ةفرغت ال ٌبيرغ :َلاَقَو «478 : : مْفَر 158/11 ٌيِذِمْرَتلا ثيِدَح

 ْنْب ُرَمَع ء :لوقي َليِعاَمْسإ َّنْب َدَمَحُم ُتْعَِسَو «ٍمَمْنَح يبأ ِنْبأ ِرْمَع ْنَعَو « باَبحْلأ نب دْيَز ثيِدَح

 ىَلْعَي وُبَأَو ؛1361 مَ 759/١ هّجاَم * ْنْبَأَو ؛اًدج ُهَفَّعْضَو «ثيِدَحْلآ ُركُْم مَحْنَح بأ نئارفأ دع

 ْنَم) : َلاَق دلل ُهَّنَأ [419 مقر لدأ ١ (ِطَسْوَألأ» يف ُنِناَريْطلاَو ه7 : مُقَر 4غ

 هم

 َةَرْشَع نأ َةَداَبِع ُهَل هللا بنك ٍءاَسِعْلأَو ٍبْرْغَمْلأ َّنْيَي ٍتاَعَكَر ّتِس ىَلَص
 ه#آ

 هه 2

 اَنَعْكَرَو ؛ ِءوْضْوْل اَنَعُكَرَو ؛ فارّطلأ نعكَرَو ؛مارخإلا اَنَعْكَرَو ؟(َدَنَس
2-9 

 هت

 نم جوُرْخلأ 0 ِناََحْكَرَو ؟ ةَبْوَتلَأ اَنَعْكَرَو ؟ ةَجاَحْلأ اًنَعكَرَو ؛ ةَراَخَتْسالَ

 هر جو أ لوط دنع نم جول عَو لوخ ضَو لؤل

 يف نمو ؛ٍماَمَحْلأ نم ٍجوُرَخْلا َبِقَع ِناَنَْحْكَرَو لق اهب ُْمَي ْمَل ضب

 دَقَع اذ ٍناَتَعْكَرَو محد نإ للا دج ناَععْكَرَو ٠ هرَفس نم َمَِق اذ دحْسَمْل
0-4 
 أَ

 نتتخو يلَصي نأ عار لب امن لع نس ذإ و تنْدَو َرْمَأ ْىَلَع

 . بابك اًذلَه ُحْرَش اَهَِعَتْحَي ال ٌةَروُْشَم 20

 : ٍبْئاْعَرلأ ٌةلَص ةَموُمْدَمْل عَدبلأ نمو :] َعُمْجَمْلا» يف َلاَق

 ٌةالَضَو بجو نعل لأ هَل ءامْلاَو بلا نب َةَعكَر َةَرْشَع اَنْثأ

 . كِل ُلَعفي ْنَمِب ٌةيْغُب لَو ؛ ِةَعُكَر ةّئم َناَبْعَش ٍبفْضِن ِةَليَ

 اَمَهَو رجلا مُث هُو هيف ةَعامَجلا نم * د ال يِذَّنأ مسِقْلا ْلَصْفَأَو
2 

 حض مث ءِضِئاَرَمْلا بتاَوَر يِقاَب مث ؛ لْيَّللا فْوَج يف ِنْيَبعْكَر ْنِم ٌلَصضْفأ



 مافن هاف رو اوان د .عاف هام ع. اهاق عاود. هاف هاو ده هام اي هده مس هاهو هاهم مه اج هاه فاه ه هاو و هاو اه افلاو

 حيوارّتل

 مالك ُةَيِضَعَو ءِنْيَدِعْلاُةالَص هيف ُةَعاَمَجْلا ُنَسُن يذل مشتل ْلَصضْفأَ
 رطل يف َحَجْرَل مآ نعل :«مداَحْلا» يف َلاَق .ةليِضَمْلا يف ِنْيديِعْلا يِواَسَ
 ٌلَضْفَأ رطفْلا ُريبْكَتَو ءرطفْلأ ِةالَص ْنِم ُلَضْفَأ ُهئاَلَصَف «ئحضألا دي ٌحبِجَرت

 مك ٍرمقْلا ترث مك سلا ثوثُ ةلسفْلا يف دا ةغت ف «هريبت
 لَو تف وب ُديقَتي آل اَمَوْهَو قَلْطمْلا لَ َرَصَح آلَو حيوا مث ُءاَقْسِتْسال

 يف يربط لِقَأ أ زيكَتْسأ عوضْوَم ُرْيَخ ٌةالّصلا» :ٌرذ يبأل كي لاَ
 ُِمَتيَهْلا َلاَقَو ؛ ١/ ١5 «بيِهّدتلآَو بيِغْرَتلا» يف ُئِرِنُمْلأ ُهَمَمَض ؛747 :مقَر 1١ ا طَّسْوَأْلا»

 ٍةَعكَر قْوَف ئَون نإ « [ٌفيِعض َوْهَو هيت نب مهلا هع ف 44/؟ كِئاَوزلأ عَمْجَم» يف

 وةك لع يف ده الق رأت "”يئقعَو لك آذآ طق اَعآ ده
 ْنِإَف ُهَتاَلَص ْثلْطَي الِإَو ايون ْنِ ُْنَع صلو ْيَع هْيَلَع ٌةَداَيْرلَأ ُهَلَف اًرْذَق ىَوَن

 ُلَصْفأ ليل اطل هلأ َلََتلاَو ءاَش َىاَش ْنِإدِئاَّزلل َماَق مث * َلَعق َرّكَذَتَ اَوُهَس ِدِئاَر ماَق
 وبس

 ُةدخآ مث ٍماَسْقَأ هَ دخلُخ ُدَمَكَق نإ ِهْيَقَرَط نم ُلَضْقَأ ِهِطَسْوَأبَو اَْنلأب ُهْنِم

 )١( نم رْيَجْتْلا . ُباَوَّصلأ َىِهَو انْيَبَعْكَر َلَكَو اًرِخآ ؤأ» :ةَحْسن ىف .
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 عباَرل سس 3 نم لضفاَو « نيمسف ةمسف نإ و سس ةياولأ هسثشلا كلي ذم كرصْنأَو كمن ةمقق نإ هلأ :م كرف 1

 هير 5-1 3-1

 ةنيمي د َلَع ابطا َةَضيِرْفْلاَو ٍرْجَملأ شو نيب لس هي ْن سيو

 ةيِحَتَو ةَراختْسالأَو ٍبِْغَمْلأَو ِرْجْمْلأ ْيَنَعكَر ِلَوَأ يف أرقي َرَقَي ْنَأَ .عادب

 يِفَو 2١ :يالا /نوفاَكلا ؛ ُةَروُس ٠١١1 # تورفككلا 9 ّلق# : ٍدِجْسَمْل

 3 30 1 مس ل 3 ٠ - و 5 1
 عيدج يف رافغتْسالاَو ءاعّدلا راثكإ د انيَو ءّصالخإلا [ةروس ١١1 : ةَيناّتل

 1 عع 0 م يلم سعر و تكع 97 لى ص 80 م ما

 . لَضفأ رخّسلأ َدْنَعَو ءذكا ريخآلا فضنلأ ىِفَو «لّيللأ ِتاَعاَس

26 2 

 7 ع 7 دووم 0 7 227 هب

 يآ عيمجل ٌةَءاَرِق ؟ال اش طق يو ا و تا

 ٍةدْجَسةَرْشَع َعَيزأ يِهَو ْئِراَْلا دوج عماَسلَُِكتََو ةَعوُرْشم ةَدْجَسل
 سمّسلاو ٍضّرَاْلا يف نمو ٍتوَمَسلا ىف نمودج هلل تأ َرمْا »>1 جحا انَدْجَس
 ِهْيَلَع َّنَح ٌريِدَكَو نيانلا نم ريدكحَو ٌباَوّدلاو َرَجَّساَو ُلاَبْيلَو موجُتلاو رمَفْلا

 /ٌمَحْلأ ٌةَروُس + 48550 لفي هلأ 4 ريك دب هل نكدنأ يبث كو ادت
 2100 2 2. 0 0 م

 ًاواسمفأو ر اودبعاو اودحجساو اوعكحرأ أون اومَماَء يلا اهياكي و 14 ديل

 ىف ٌثداَمَو ' :اقال /جضلا انوش 7 4 9 توخي ْمكحلَع َرَْسْلَأ
9 

 قاقِشنالا و 11 :ةيآلآ /مِخّنلا ٌةَروُس 0“ 4 اوُدصآو هي اوُدعسأَت ا>] مْجْنل يف ٍلّصَقْمْلا



 م 6 ناقد هاه هاه ها ده هاف و فاه ساق ماه هلق. واق هلق و . اه هلو واق ها. واو ع د عاج. دودج هاو و عاده د هااقأاع

 يظر ١ الا /قفينالا ةررش +٠ 48: درجت نفل موب اَع اًدِإَو #]

 نإ #] فاّرْغَألَ يف َهّيِقَبْلأَو «[19 :ةيآلآ /ْقَلعْلأ ةَروُس 4١ 28 زقرت و ةعطنال

 ؛ررش ١ 4 #9 توُدْجَنَ ولو مكوحَيَمَو وداي ْنَع َدوُرِكَدَي ال كلي دنع سيل
 نط داو تؤتصل فتة م لغَّدلأَو [70 :ُديآلأ /فاَرْعَأل

 امُدِحَسَم ِهَنِيَو 9 لختلاو ٠6[ : ةيآلأ /ِدْعَكلأ ٌةَروُس ١ 49 ا

 2 اي 2: َنورْكَعَساَل راكي ديلا فات ِتَومَّسلَ

 لق #] ِءاَر َرْسِإلْأَو [ 5٠0 - 49 :ِناََيآلأ /لْخّتلآ ٌةَروُس ١ 4 © َنوُرَمْؤُي اَم َنوُلَعْفَيَو رهفوف
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 سو م ورع ل 20 1 و 0

 © اًدجس ِناَقْدَأَلِ 20000000 نبذ انإاونم هون ال وأ دوب اوما

 00 2غ > 020 ل ا يا لا ا 214 2 40

 ره ديرو وكب < ناقذالل َنوُرِححَو 1: الوعفمل اير ُدَعَو نك نإ انير نحس نولوقيو

 20 ل

 هَل هنأ نا َكِتَْو 3 ْمَيْرَمَو ٠١7 -1١9[ :تاّيآلا /ءاّرْسإلآ ٌةَروُس ٠١ © © اَءوُشَح
 0 ل ا لس رحل سس ستحل لس اص سس تح ع 7 يا 0

 هه نو ليَ مدرة نع عون حالم نوم ةعيذ نويل نيمو

 0 *« © يك ؛و ادب أورَح محلا ٌتَنياَ هيلع لن اذإ ا

 هَ رم اَمِ دج نمل وأول يي اوذُجَسأ ْمُهَل َلقاَدإَو 81 ِناَفرْفْلاَو
0 
0. 

 رح ىِرَل هلل اوُدِجَم 31 2 ٍلْمَتلآَو 0 : ةيآلآ /ِناَقْرْفْل ٌةَروُس 0 # © روق

 د هس الو 000 هك راس اس >2

 ٌبرَوه الإ هلِإ ال هن تويت امو نوف املي ِضَرَْلاَو ِتومَسلا يف ْبَحْلَ
 نوي اَمَنِإ 1 را لاو [+ ىد :ناتبلا /لئّتلا روس 7 4 #9 يِظَمْلا شْرَصْلأ

 ال ْمُهَو ْمِهَيَر دْنَحِ أخَبَس د2 القش الع اي ايس اذ نيل يَ
 ِهَيلَياَ نمو 1# ةَدَجَسلَ محو [ 1 .ةيآلآ /وَدجَسلأ روش ا 42 تيؤربكدسي

 3 0 هم أوُدُجَسَوِرَمَلِ لَو نيش ودم دقو سْعَصلاَو هات لَ
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 نه مه ادرار د. ا. ا. د. او واه مام و د . اودع ع اهو ده اه هاهو د. ده ٠ د. هاه هاه هده ده دج واه ولو واولودة. د ءاع هاج ا «ملاه

 َكَيَر دنع َنبّرَأ أرب كحَتَنأ نإ : 90 > توُدْبَعَت ُهاَيِإ تك نإ َنْهَمَلَ ىِرَل

 ادب لا/ :ناتيآلا /ْتَلَّصُف ٌةَروُس ١ 4« 8 يوي اك مور الو لامك وختم وحبس

 جامي لإ َكِيحت ٍلاَوُسب َكَمَلَظ َرََل َلاَد 8] (نص) ةَدْجَس اًهْنِم َسْيَل هَ و
 7 ها ليقود وو أمني لإ يتب لع يطب قيلت اوَك 26
 ٌةَدجَس ّيِه لب 0114 : ٌةيآلا /نص ٌةَروْس #8 بآنأَو اهكاو كو هير َرَفْعَبَسأَ سف اَمَنَأ وود

 ؛ماَمإ ةَدْجَسِلَف ءاَموُمأَم الإ ِهِيءاَرقللَصُم ُدُجْسَيَو ِةالَّصلأ رْيَغ يف نست ءركش

 اد ِهرْيَعَك يَلَصُمْل ُوْبَكُيَو «ُهئالَص ْثَلَطَبَُنوُد َوُه َدَجَس وأ ِهِماَمِإ ْنَع فّلَخَ ْنِإ

 . يَلَصُملآريمَكٍةَدجّسلأ َنِم عفر يٍدَيعْفَرالبةَدْجّسآَنِمِعفَرلَو يوم
 ٍةالَصَك اًهْطوُرْشَو ُماَلَسَو ٌدوُجْسَو 0 ِةَدْجَّسلأ ُناَكْرَأَو

 ويك رش رك ويلا َنْيبو ايان لق لوي الأ

 ع

8 

 لع ا ةَوَرَص ْفَحَي مل نإ قال هر . نغم يتبق ذأ لم يو

 .ِةَلفاَتك اَمُهَلْعِف ٍرِفاَسُمِلَو ةَوالَّتلأ ٍةَدْجَسك َيِهَو . ىَذدأَتي لَ

 كو ؛ ةَقَدَّصلأ 3 'َعوُمْجَمْلا يف امك ِرْكَّشلأ ة ةَدَجََس َْعَم ّنَسي ُنَسيَو

 :َموَح بس بخ نم ٍةَدْجَسبهلأ ىلإ برع

 راَشَمْلا يَدَي َنْيَب دوُجُسْلَأ نم ةَلَهَجْلا نم و ريدك ُهلعفَي ام مُرحَي اًمِهَو

 ؛َرْفَكْلا يِضَنقَي اَم ِهِرَوُص ضْعَب يِفَو ؛ ىَلاَعَت رش ُهَدَصَق َدَصَق وأ «ةَلبقلا ىلإ
 . َكِلَذ نم نَلاَعَ هلأ

2 

89 

١ 

0 

 و
 :اف



 ف جييبشلا بيطَخْلا َدمخَأ نْب ٍدَمَحُم

 اًهنَتْسَو اًهَناَكْرَأَو ةالّصلأ ٍطوُرُش يف ٌلْضف

 ةالَّصلأ ُطَئاَرَشَو

 اًهنَنْسَو اًهِناَكْرَأَو ٍةالّصلأ ٍطوُرُش يف ّلْصَف

 ور ا! : يه ؛تاقيعَو ؛وفملا دوجشب ديم يا :يِهَو نا يشل

 ْمدَقتي يذل :َوُه طّْشلا نب هفراَْيَو هنِ دب ل هنأ يف ٍْرتلاَك كِل
 تاس ص م

7 
2 8 7 

 .ٍرْثّسلآَو ِرهَطلاَك ءاَهيف ُهُراَرمِتْسَا ُبِجَيَو «ةالّصلآ ىّلَع

 .ِدوُجّسلأَو عوكُدلاَك ةالّصلآ َِْلَع لَِتْشَت ام : ُنكُولأَو
 امك «طوُرشب ْتَمِدلَف ءمالكلا كرك كرت ٍطْرَشلأ فيرغتب َجَرَحَ

 اََنِإ : ليقَو قّينلأ أ عْطَقَك ٠ قَالَّصلل ةلطبُم لب ,عوُمْجَمْلأ١ يف ذ ُهَيَوَص

 يللا ُهَلَف امك ؛ًطوُدُش

 َنِم ُهَك ْرَث َناَك ْوَلَو ٌدُصَي ال اًيِساَن َريِسَيْلا مالَكْلا َّنأ ِلَوَألِل ُدَهْشَيَو

 .ّرَضَل ٍطوُرْسلأ

6.1١ 

 مج اس تءرت 2 يدم ريس“ هك قل
 هتاّيَحَك ٌطْوَّشلََو ءهِس أرك ٌرلاف «ٍناَسنإلَأِب ةالّصلأ تّهّيش ذق :ةَدئاف

 طَرّشلآَو لْرَس ْعْمَج (ةالّصلا َطِاَرَشَو) َلاَقَف ءِلَوَألآ مْسِقْأِبأَدَبْدَكَو

 ؛اَهَتاَمالَع : ْىَأ َةَعاَّسلأ طار َرْشَأ ُهْنِمَو ةَمالَعْلا :
2 

2 
 ع ١0 اع

ِ 



 ٍظاَقْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْفإل اللا

 ثّدَحلأ نم ٍءاضغألا ةَراَهط : َءاَيْشأ ةسمَخ اَهْيف ٍلوْخَّدلأ لبق 7 1 6 + 3 س6 م سو 6 ترف مر

 السهو
3 

 اما
 وُجُو هِدوُجُو ْنم مري الَومَدَعْل ِهِمَدَع ْنِم مَ ل ام :اًحالطْضآَو ام

 لَو ْمَدَعْلا هِدوُجُو ْنِم ُمّرْلَي ام :اًحالطْضأَو ؛ُلِياَحْلأ :َهَعَل ُعناَمْلَآَو ِتاَدِل

 اَدْمَع اَهيِف مالَكْلاَك هَتاَذِل ٌمَدَع الَو ٌدوُجُو ِهِمَدَع ْنِم ُمَرَْي

 (اَهيف ٍلوُخدلآ َنْبم) ِةالّصلآ ٍةَحِصِل وُرْشلآ َنِم ُربتحُملآَو
 (: ٌسسْمَح) اهب ٍسْيَلَتلَ

 ْنكَي مكْوَت هِرْيَغَو ِرْمْصَألا (ْثَدَحْلا َنِم ِءاَضْعَألآ ُةَراَهَط) :ُلَوَألآ

 مَرْخأ ْنِإَو ُُنالَص دِقَعْنَت هَل ِةَراَهَّطلأ َلَع دق 3 يار َدْنَع اًروَطَتُم
 ْوَلَو ءهِتَراَهَط ٍنالْطُيِل ةنالَص ْتْلَطَب ٍمِئاَدلآ ٌرْيَغ ريغ ْتَدَحْلأ ُهَقَبَس ْنِإَف ؛اًرُهَطَتُم

 ام اََوحَنَوةَاَرِقلا الإ ءولغف ىَلَع ال هِدضَق نّلَع ب تيثأ ِثَدَعْنل ايست َّلَص

 لبق :ي كاش

 .اًضْيَأ هِلغف َْلَع ُباَتبُهَنِإَف ءٍءوضْوْلا ىَلَع قوتي ال
 . ئَهتنأ . رن ابن َناك اذإ ةَءاَرِقْلا ىَلَع ِهتَباَتِإ يِفَو : مالّسلأ ِدْبَع ُنْبَأ َلاَق

 ةَباثإلآ ُمَدَع ُرِهاَظلََو
 و ؟ر يو نهم يمك هانم عدرا مهم وا ملغ عار رقب
 موي يرابتعا ما اًحالطصاَو ؛ثداحلا ءيشلا :وه .ةغل ثدحلاَو

 . ١ ٍةَعْفَرلآ ُنْبآ َلاَق اَمَك َوْهَو ءَصَخَرُم ال ْثْيَح ٍةالَّصلآ ٍةَكِص ْنِم ُعَنْمَي ِءاَضْغَألاب
 لك ْنَع ِهِعاَمِتْرأَو هِضيِعئَتب ُلاَقُي َكِلَذِلَو ءسوُمْخَمْلا َةَلِْنَم ُلَّزنُي َنَْم

 هفنأ لخاد لوتح هْنَدَب وَأ هبؤت ىف ُهْنَع فْعُي ٍِ ينل (سجّنلا) ٌةَراَهَط ©



 ماقام فدو هو ف فه اه و اوافق «اق واقف هاه او هده واو هدف فاه هاو عاف هاه ماو دعاه ا ةواهاف هاهو و افاه واو اه افاو

 2 24 لكم اسس يك 2 وك ع كا <
 ٍءْيَش َعَم ُهئالَص حصن الف « هيف دي يذلا هناكَم وأ هنذأ وأ هنب وا همف وأ

 راي : ىلا ِِلْوَقل التم هوك ذأ هد هِدوُجْوَب هِلْهَج َعَم ْوَلَو كلذ ْنِم

 نه ٍمَقْلآَو ب فأل َلخاَد َلَعَج اَمَنِإَو «[4 :ةيآلا / ثلا ةرروش 71 © رَهظ

 ْتَعَقَو ْوَل هنأ ليِلَدِب ءةَساَجّنلآ ِرْمَأ ظَلِهِل ِةَبََجْلا لْسُغ فالخب ءاَمِهِرِهاَطَك

 لكَ وَلَق «ةراَهّطلا يف اَهُلْسَع ُبِجَي لَو اَهْلْسَغ َبَجَو ِهنْيَع يف ٌةَساَجَ
 دير ْنَم بوث يف اَيأَرَْلَو ُهَمَق ليي مل ام ُهّناَلَص ٌحِصَم مل اد

 قوتي ال فوُرْعَمْلآِبَرْم :.ذلآ َّنَأل ؛ُةمالْع الغ امل اهب ُملْعَي ال ةَس َةَساَجَن َةالَّصلأ

 . ماللّسلَآ ِدْبَع ُنْبآ ُهَلاَف ؟ ٍناَيضِعْلا ىَلَع
 وَ ١ 5-7

 ه سس . | موقثر 0 ُثحَت 2 ُةناَف ىة

 هت نكي مل نِإَو ءاّمُهعنَم انّيلع َبِحَي هنإف َةِّيبَّصِب يِنَرَي

1١ 

 2 اَنْيَأَر 2

 نر 7

 .َناّيصِع

 يف فهم نع قب هك رولا ذولا ٍناَكعْلا نب يس
 .ِهْيَلَع ّيْشَملأ ِدَكَحَتَي هَل اذِإ مب َوْمَعلآ «(بّلْطَمْلا» يف َدَيَقَو ُهْنَع زاّرتخالأ

0 
8 

 هذ 2 2

0 

2 

 اسال 2 تس ير كوم هم ادم لي نه و
 ُةلْجر ؤأ اًبَطَر َنوكَي ال نأ ُهُدْيَغ َداَرَو يحتم ٌلْيَق َوْهَو : يشكززلا لاق

 م 0 سد
 َبَجَو هب هلسَْي َءاَم جي ْمَو هلع ىفُي آل امي بؤ َسَصَ : ٌةيبْنت

 ول هيف يلَصُي بْن ِةَرْجَأ نم رك هلأ ُهنميِق مت ل ذإ اهو
 رتكأ ٌُريَتُْي : ٌيونْسإلا َلاَق و يّلَوبمْلل اعبي ناَكيَتل اًنْيّشلأ ُهَلاَق ام اَذنَه ُةاَرَتَكأ



 م اه ف هلام ا. د. د. ا. هارد. هاف هاه عاق ا. عاق عاق و هاو هو عاف فاو هاو هاو هدف اه وو هو واه هدف ده اواولاهلاه

 ؛ِةَجاَحْلأ َدْنِج هِلْسَع ِةَرْجَأ َعَم ُهاَريْشَأ ول ِءاَمْلَأ نم نمو كلذ نم نْيَرْمَأل

 ديَقَو ُرِهاّطلآ َوُه اَذنَمَو .ىَهتْنأ .ةليِصخَت َبَجَو َدَرَمْنأ وَل اَمُهْنِم الك َّنأل
 ٍرِهاَّطلاب ِةَرْوَعْلا ِرْئَس ٍلوُصحب عْطَقْلا َبوُجُو اًضْيَأ ِناَحْيّسلآ

 َّنَأ نَلَع ءاَنب ِدْيقِب َْمَ ُهَّنَأ دِهاَّطلأَو ءيّلَوَْمْلا ُهْرُكذَي ْمَلَو : ٌيِشَكْرَّرلأ َلاَ

1 

 :قالّصلِل امه َدَهتْجَأ نيب وَ ِنْبْوَت نم َنسجَنَو ٌرِهاَط َِْلَع هب َت ابتشآ ولو
 هَ ٍداهتجالآب َّلَص اذ «ِنْيَيَبْلا وأ ِنْيبوَّنلآ ّنِم , َراطلآ ُهّنَط اًميِف

 داقيخال يدق ثيل اىرخأ اص ثق

 َلُكِل ايف ُدهََْي ُهَّنإَف داَبِمْلا يف ٍداَهتجالاب ٌلِكْشُي َكِلذ َّنِإ :َليق نإ
 ٠ ضرف

 ُهْنَط َرََمََم َدَهَبْجَأ وَلَه «ةَراَهّطلا ِءاَقَبَك ِناَكَمْلا وأ بتل ان َّنأِب : ُبيِجأ
 ٌةَداَعِإ ُبِجَي ال اَمَك ٍةَداَعِ رْيَغ ْنِم رَخآلأ يف ىَّلَصُبَف ينال ٍداَهِتْجالأَب َلِعَع

 ةالخي | ٍداَهِتْجَأب ٍداَهِتْجَأ ضنا َكِلْذ ْنِم مري ال ذِإ لوألا لَ ؛هاَيولأ ف 1 3
 ف ةلَّصلأ ِتكَص ِداَهِتج ات الأب تول دعأ لسع

 قبلا دعأ ينزأ هي لح نش ل رهط ملف نيل ِنْيبْوَتلأ ين َدَهَتْج
 يف اًبْوُ ُهَعَم َّنَأَلَو ٍ؛ةَمالَعْل ِكاَرْذِإ مَدَعِب هريصقتل د 57 ءِتْفَوْلَأ ةَمْرَح
 - م 8 م - 1 1 31 را ص 0 2 0

 ًءاَدتقالأ دي ديري ِناَنَدَب هيلع َهَبتْسأ ولَو «نيقيب اًرهاط ةّيناثلأ ىف اناكَمَو ئلوألا



 و6 مث. هو ده واو هاف فو هو و ده اوه هو ىف يو واو اه عاف داو ده و او اه هادو ادم واو هلو عاده عدو هاو هاهو هو هاهو

 َُظ ريت مث ٍلحاَو َفْلَخ ىّلَص َنِإَف ءِهِداَهتجأب لِعَعَو اًمهيف َدهَتْجأ امِجِدَحَأب ١

 من ةلبلا ىلإ ٍداهتْجب َّلَص ْوَل اَمَك «ىّلوألا ديجي لَو ُهَملَح ىَلَص ِرَخآلآ ىلإ

 أ بق لضفتب سجن َْلَو ارت ىَلَص ربحت ف ءاعَرخُأ ةهج ىلإ نط يَ

 ؛هيف ٌةالّصلآ ٌحِصِل هلك ُلْسَغ َبَجَو ضل َكِلذ لوجو قيَض ناَكم ذ أ ِنَدَب

 الب هيف َيَلَصُي نأ هَل «ويف ُداَهتجالآ ِهْيَلَع ْبِجَي ْمَل اًعِساَو َناَكَمْلآ َناَك نإ

 َكِلَذ ٍطِبَض يف ُنَسْحَألاَو ءٍقْيَضلَأَو عياَوْلآ ٍطْبَض ْنَع اوُتْكَسَو ٍداَهَتْجَ

 ُهَعَم َّلَسَغ ْنِإَف ءهيقاَب َلَسَْغ مث ' بؤتك سكن َضْعَب َلَسَع ْوَلَو ُفْرْعْل

 . نجت ٌرواَجُمْلاَو ءِرواَجُمْلأ ُرْيَعَف ف لِ هلك َرْهَط ُهَرواَجُم

 ُكََحَتَي ْمَل ْنِإَو ءسَجَتب لِصّتُم يفرط ضبا وخن ُةالَص حصن الو

 لَصَو د 1و ءويِذاَحُي ُنََجَن الَو هِلْجِر َتحَ ِِفَرَط ُلْعَج ُرُضَي آلَ ؛ِهِتكَرَحِب

 ْحِصَتَق كلذ يف َرِذُع ريغ لضَلل حْلضَي ال مَع ْنِم سجن ِةَجاَحل هَمْطَع

 كك هَةَضْوَرْلأ» يف اَمُك ٌرِهاَّطلأ َدِجُو اَذِإ عَ مر الو ُُكَعَم ُةَتالَص

 بجو يدل ريع نم هرب اًحِلاَص َدَجَو وأ هلضّول خت ْجَتَْي ْمَل ْنِإ كاَهِلْصَأ»

 ٍلْضَوْلا ُلْثِمَو ءْتْمَي ْمَلَو َمُكَيَتلأ ُم يي اور هج نب يأ نإ هي

 طرقا صقل دين ْمْسَولأ َركذ اَميِف مْطَعلأِب

 ةَحْمَّصلأ ِزِواَجُم ْمَل ام َقِرَع ْوَلَو «ةالّصلآ يف هِراَمْجَِتْس أ لحم ْنَع َيِفْحَو

 نين الاخ ْنَع اري الآ رس مَعَ ريغ َقَح يف آل ِهقَح يف َةغَسَحْلاَو

 بوت ْنِم الَحَمَو اَنَقَو ُهْنَع ُفْعَمْلا ف ْفِِيخَيَو وْْنَجَت رح انيقي سجن ٍعِراَش

 مجحو ٍدْضُف مد نعَو ِلْمَقَك ةايياَمَكَو ٌتيْغاَرَي وحن مد ْنَعَو ءِنَدَيَو



 ٍموُمْعِل يقَرَع ٍراَسِنَأِب وَ َرَكْذ اَم َرْثك ْنإَو ؛ٍباَبَذ ِثَْو ْنَعَ ؛ ءاَمهَلَحَمب

 َرَصَع ْوَأ َتيِغاَرَب َلتق ْنأَك ءهِلِْب َرْثَك ْنإَق هلْ َرْثَك نإ ال َكِلَدب ئَوَْبْل

 . ِعوُمْجَملآَو يِفالا مالَكلِصاَحَوُخ امك ءاَُْع يك ٍنَع فن يمل مدل

 رك اَميِفِمَاَكو وظلم لَك وتود يلق نعال يأ مق ليل ْنَعَ

 . حيره طَقتُمَو حوف امو ٌديِدَصَو خي

 مث لصف يم :هَمِلَع وأ «ةََي مَ نع وم م ُرْيَغ سْجتب ىَّلَص ْوَلَو

 ؛ سجل ّعَم م اَهلْعِف نكي 2 ةالص نك اع بو كَ املأ تبج 210 2

 َدْدِع ةَمْلَظ يف اَّيِ اح َناَك ْوَلَو ِنوُيْعْلا ِنَع (ةَرْوَعلأ ُرَْس 50 : يناّثلآ ()

 روش 71 © ٍدِجَسَم لك َدْنِع كي أوُدُح مدا يبي ## : ىَلاَعَت هِلْوَعِل «ةّردقْل

 ١ . ["1 :ٌةيآلأ /يفاّرْغَأل

 ذأ ِةَوَلَحْلا ىف ةَرْوَعْلا ُفْشَك ُدوُجَي : (رئاَخَّذلا» ُتِحاَص لَكَ «ٍلاَسَتْغَأَك
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 و 2 ةئاص ََو مت د ع. دا خال -_ 54 : لاق

 نم ب نامصَو ءديرتسال ةروعلا فشك ضاّرغالا نِمَو :
 هب هم و 07 5 82 2

 ع ُ ١ ظ ا م 3 1 1 3 ُ
2 



 51١ ٌينيبْرْسلأ بيطخلا َدّمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل 5 00 900000 0

 م ع او اع ار دو دم و و رواه »ع وام فداه ف در اق و ده افق واو ةو اوافق عاق ٠ ده واوا هو ها هو هاو دوام « واوا. هاو اه هاو هاه

 ودع

 .ُهنم اَيْحَسْمُي ْنَأ ٌّقَحَأ ىَلاَحَت هللآ َّنَلَو ؛ِرْثَسلآب ملأ قالطإل

 . ةَجاَح ٍرْيَغ ْنِماَهْيَلِإ ةْرظَن ُهَرْكُي ْلَب ءهِسْفن ْنَع هِتَرْوَع ُرْثَس ُبِجَي الَو

 : مقر .«ركلا يشل َيِقِمِيَبلا رَبَحِ هنِكَرَو هير َنيب ام ركل ٌةَرْوَعَو

 ىَلإ) ةَمَألآ : ْىَأ (زظنَت ال هَربجَأ ذأ هَدْيَع مم ُْكْذَحَأ َجَوَز اًذِإَو» :[ 375

 َّنأ عماَجب فر اَهب ْنَم رَكَّذلآ ُلْدِمَو َقَبُكَُدلَو ةّرُسلأ َنْيَب اَم ٌةَروَعْلْاَو . هتَرْوَع
 8 1 1 1 ه ير

 .ٍةَرْوَعب َنْيِل اَمُهْنِم لك َسْأَر

 .ْعَصألا ىلع ةرْوْ َن البغل ةرشلا كِل جَرَحَ
25 2 

 نم عطقي اَم : ٌدّسِلَأَو .دولؤتلا نب غشت يزل أ ٌعِضْوَم : ٌةَدِّسْلَ :ةدئاف

1١ 

١ 

1١ 

 َنْيَي ام لِصْوَم :ةبكُولَو . ْمَطْفَت آل َةّرْسلآ َّنأل ٌقّرْس :ُهل ُلاَقُب لَو ديوس

 هّيَدَي يف ُءاَنَبكُر عبر يذ ِناَوْيَح كو قاّسلآ يِلاَعَأَو ِذْخَْمْل فاَرطألا

 .هّيلْجِر يف وُقْرُعَو

 هلْزَقِل ءِنْيَعوُكْلا ىلإ اَنْطَبَو اًرْهَظ ِنْيَمَحْلاَو ِهْجَوْلأ ُرْيَغ ةّرخلآ ُةَرْوَعَو
 ء[م١ :ةيآلآ /رْوُتلآ ُةَروُس ]١4 * هنو َرَهَظ اَماَلِإ َنُهَتَنيِز بيجر الو » : نلاَعَت

 ىلإ وُعْدَت ةَجاَحْلأ َّندل َةَرْوَع اًنوُكَي مل اَمَنِإَو ؛ِنْيَمكلآَو ِهْجَولآبُوَسَمُم َوُهَو و

 ٍرْثَس ىَلَع وخل ئئنخلا ٌرَصتفأ نق ,ةيّرْحَو اًفِر ىتنَألاَك ىَْنُخْلَاَو ءاَمِهِزاَرْبِإ
 وش ينال تبت هس

 يف ِهَقْفَألاَو ءاَةَضْوَرلأ» يف ٌحَصألأ ْىَلَع ُهئالَص ّحِصَن ْمَل هتبكُرَو هْيَرْس َّنْيَب اَم



 ّلَح ىف ٌعاَنَ 12 نوع

 ماقد همه دو ده د . مافاد هع هاه هاهو ساو ياه هاه ده هلو هاو و. هلو هاو ده هدو ساو يه ىو. هاو ده و ده هاف اه دودو عاقأاس

 يف 4 ةّكّصلأ («قيِقْحَّشلَأ» يف صو ءِرْمّسل يف ُكّسلِل 'ٍعوُمْجَمْلا»
0-8 

 .: هب ّمْطَقْلأ ٍريثْكَو يومآ نع ء ٍءوُضْوْلا ضِقاَرَن يِف (عوُمْجَمْلا
 أ . ئَوْبَمْل هْيَلَعَو : ُيوَنْسِإلآ َلاَف (هِتَرْوع

 اًرِصَتْقُم ٍةالَّصلأ يِف َلَخَد ْنِإ :َل 7 آب ِنيتواَلا نب عجل كيو
 ٍةَرُحْلَأَك اًروْتْسَم َلَحَد ْنِإَو ؛داَقِمْالآ يِف كلِ ُهناَلَص حت ْمَل َكِلَذ نَلَع اٍلَع

 .ٍنالصبلا يف كَل مَ مل ةبكلأَو ة رسل َنْيَب اَم رْيَغ ْنِم ٌءْيَش َفَشكْنَو
 َكَّشلِ ةَعْمُجلِدِقعْنَت مل ىنُخ ب َلُمكْوَل هَدَعْلا نإ : للا وُ امل

 نهي ُدِاَر ىقنُخ كه عملا ِدَدعْلاَبةعُْجْلا تت تَدقعنأ ِنِإَو ٍداقعنالأ يِف

 نيت انَأل ؛ٌةالَّصلأ ٍلْطبَت ْمَل ىتُحْلاب ُدَدَعْلا َلُمَكَو ْمُهّْنِم ٍدِحاَو ةالَص ْثَلَطَب
 ىَلَع هللأ َحْنَق ميِحَدلأ ٍزيِزَعْلا َنِم حوت اًذنَعَو ؛ِناَلْطْبْلا يف اَنْكَكَسَو َداَِعْنال
 . ميِلَس بلقب ُهاَقلَت ْنَم

 «نيطب ْوَلَو ءاَهَمْجَح آل ِةَرَسَبْل نول َكاَرْذإ ُمَتْمَي ٌمْرِج ٍرِتاَّسلَأ طْرَشَو

 هي ُبِجَيَو «ةَرِضَحب ٍمِكاَرتُم ٍيفاَص ِءاَمَك ءِرِدَك ِءاّم ِوْحَنَو
 .َنيِرْحأتْمْلا ضني انا ٍةالَصلا جراَخ وه ْنَمِْوَلَو هءِوْخَنَو بَل

 َناَك ْوَلَو ءاَهِلَفْسَأ ْنِم آل اَهِبِناَوَجَو اَهاَلْغَأ ْنِم ة دع رْتَس بجي

 ِرْيَغ وأ ِهِعوُكُر يف ِهِتَعَسِل هِصيِمَف قْوَط ْنِم ُهُنَرْوَع ْتَيِئُوْوَلَف ََرْمأ َّلَصْمْل

 00 ِْحَبُرْيَس ُهَلَو

 ُنسَحْفَأ اَمُهَنَألَو ؛ٌةَرْوَع اَمُهَّنَأ ىَلَع قاَقّتالِل ءاَمُهَل َنّيعَت ُهَرْيدَو ُهَلبَف يِفْكي اَم
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 نودي ٌينيِبْرُشلا بيطَخلأ َدَّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 فم جو

 هب هجوتم ُهَنأل ءاَبوُجُو هلْ َمََق اَمهِفْكَي اَم ْدجَي مل ْنِإَف اَمِحرْيَغ ْنِم

 تخل رينبو يِدِصْفَم َبْوَص َّلَص ول امك ةلبقْلاَ بِلا ُلَدََو قلبقْلل
 انه َناَك ْنِإ لُجَرلأ هلآ ُدْيَس ُهَل ىَلْوَألاَو دي اتمدأل لت إو

 «٠ ّلُجَر َكاَنُه َناَك ْنِإ ِءاَسْنلأ َةَلآَو .

- 
١ 

 ْنِإ 6 أَرْمَأ

 خط هب رتل همر طق ريح بْن لجل َدَجو : هيَ
 ؛ةالَّصلل ل سْجَتُمْلا ىلَع ُمَدَقُيَو «ةَرْوَعْلا ىَلَع ْنِم َداَز

 تنص دل و «ِبْوّتلأ ةَراَهَط ىَلِإ ُجاَبْحَي آل امم اَهِرْيَغ يف

 مل ْنإَف ءاَهب اَهَسأَو رست ْنَآ اهْيَلَع بَجَو ةَرْتُس ْثَدَجَوَو اَهِتالَص يف ْتَنَنَعَف
 ١ .اهَتْالَص ىَلَع ْتَدَب اَهَسَأَو هب بست اَم ْدجَت

 رِاَط يبق يف َيْلَصُ أَو «هبايت ََسْح الص سَ نأ لجل نس و
 ٍناَيْوَتلَأَو ١" 0 لات هلو

 نأ ُنَحَأ ىَلاَعت هلل َنِإَف ءهِنَبْوَت َنسبْلَيْلف ْمكُدَحَأ َّلَص اَذإ» : ِرَبَحِلَو كَّزلأ ُدَهَأ
 عَمْسَم» يف يمثل َلاَقَو 584 0 (طَسْوَألا» يِف م ننال هَجَرْخَأ] هَل َّنيَرُي

 . ["/7 ١/ ٌيِواَحّطلاَو ٠" مخ: مُقَر 2170 ١/ ُنِقَهْبَبْلا ُةَجَرخ / او ٌّنَسَح ُةُداتْسِإ : 5١/١ «ِدِئاَوَّزلَأ

 ءامتلتم لجل لص ذَأَو كرو هيف بت يف نصي ذأ هرب
 رظَتلَأ ِنَع َنوُرِرَتْحَي ال ُبِناَجَأ َكاَنُه َنُهَو ناَكَم يف َنوُكَت نأ أ الإ ةَبقتنُم ةَأَْمْل
 000 .باقتلأ ُعْفَر اهل ٌروُجَي الق ءاَعْيلِإ

32 

 ادا



 نع َرَجَع ْنِإَف هَْلَع َرَدَق ُتْيَح (رِهاَط ساييب) ٌرْيسلآ َنوُكَي نأ ُبِجَب 5

 و ُهعَم َسْيَلَو سجن ٍناَكَم يف َسِبُح ْؤأ جام ان زاعو تيتان أ

 لَو «ثاتلَأ ٍرَوُصلآ ِهِذَه يف اًيِراَع ىَّلَص ِناَكَمْلِلَو ِةَرْوَعلِل هيِفْكي ال ٌبْوَن الإ
 . َرَدَق ْنِإ ِهْيِلَع َةَداَعِ

 - م - 00 0 يي 62 م اسوس 2 موي ممر 0

 لوف ُهُمَرلَي الو ءاَرهَق ُهْنِم ُهَذْحَأَو ُهْسِبَل هْيَلَع َمُوَح هيَ اَبْوَت َدَجَو ْوَلَو
 ُهَمرَلُهَلُهَراَعأْوَلَو هيلع َةَاَعِإ اَو اًيِراَع يَّلَصُي ْلَب ٌحَصألآ ىَلَع هَّئِمْلِل هتبه
 َوَلَو ةَرتَّسلَأ ىلَع هِتّرّدقِل ةتالَص ّحِصت مل لقي مل نإف «ةنملأ فْعضل ةلوبق

 ٍصْخَس ٌةالَص ُخِصَن الق ؛(ِرِهاَط ناَكَم ىَلَع ف ف وقولا) :ُثلاَثلآ (5)
َ 

  نيفشتلا شقد ٍدوَعَق ذأ ا يف هاج هايل ذأ ندب نصفي يل

 هت مل نع رخل ميَعَو لطم عضوم يف سبح وأ ميك ضراتل

 الإَو كَم سشلا ةَيْقُرَو جورْخْل وأ ِرْبَّصلآب ِنيِقَمْلأ ىلع َرَدَق ْنِإ اًَراَوَج

 تْوَصَو ةَطاَِحَك َكِلْذ وْحَنَو ٍةدلَصَو ةَعلاَطُمَو سْوَدَو ِنآْرق ْنِم هوب اًبوُجُوَ

 ْنِإَو هَّنَظ يِف بَلْغَألا ىَلَع َلِمَعَو «نَّمْعَألَاَو ديصَبل ٌءاَوَسَو ءبّرَجم ِكيِد

 ريصتل أك نىَم ئَمْعألِلَو ءرْجَمْلآ يؤول جوُوْْلآك هِرَْغ ؤأ ربَصلآب ٍنيِِْلآ ىَلَعَرَد

2 

 َرْمأ وأ لُجَر ْنِم ٌةَقْث هَرَبخَأ | أ اذإ اّمأ أ قَلْمجْلا يف ِهِزْجَعِل ٍلِهَتْجُم ُديِلَقَت ِرِجاَعْل

١ 
2 

| 
3303 



 ها 6 ماما. هاف دو ده ديد. هاف ه هاو و وام دفع اة اد.هأده ة اه دع عاده أو د. او اه دق دة. ده هده اه م ده ده واه واو واود هاف اهلاه

 ءاَعِلاَط َرْجَفْلأ تْيَأَر َلاَق ْنَأَك ٍقَدَهاَشُم : يأ مْلِع ْنَع هِلوُحُدِب يقر ولو
 2 رس 1 08

 ءهسفنب ٌمْلِعْلا ُهنِكْمُي ْمَل نإ ِهِلوقب َلمَعلآ ِْيَلَع ُبجَي ُهَّنِإَف ءاَبراَع َقَمَّشلآ وأ
 ملي ردع َذإ الإ ملِع نع َريخُملا ُةَتَي ال لئلا يفد ؛ةنكنأ نإ راج
 : ءدلبقْلا فالخب ِتْفَو َّلُكب معلا ُرْسْعَيَف ءتاقؤألا ركب اَمُهَنَِب َقَرََو
 هَل ٌروُجي اَلَو َرْسُع ا هَّلحَمب اًميِقُم مَ ؟ ا اهب تأ 4م نع مَع

 0 اا ؛ داَهَتْجَأ نَع ُهَرَبْخَأ ْنَم َدّلَعُي ْنَأ
 اهُتَداَعإ ُهْمَرْلَي َْمَل ِتْفَولأ َلِبَق ْتَحَقَو ُهَئاَلَص َّنَأ ٍداَهِتْجَأ نَع

 ؟ال وأ فاعلا قتلا ِنْذَوُملآ ُديِلْعَت ٍريِصَبلِل ٌروُجَي ْلَعَو
 ال َدُهَو هجم هيف أل ؛ِمْيَعْلآ َنوُد ٍوْحَّصلآ يف يف ُروُجَي : ُيِعِفاَّرلَأ لاق

 هِديِلَقَت زا َراَوَج ُيِوَونلأ م َحَخحَصَو ءِناَّيِع ْنَع ٌربْخُم ٍوْحَّصلأ يِفَو ءاَدِهَتْجُم ُدّلَعَ
| 

22 

 لق ءِتْقَوْلَأ يف لإ ةَداَعْلآ يف ْنَذَوُي ال ُهَّنِإ متل نع ُهََََ ءاَضُيَأ هيف

 . بّوَجُمْلا ِكيّدلأ ِنَع ُدَعاَقَتَي

 .َنيِمِلْسُمْلأ ٌعاَمْجِإ ُهَلَعَلَو : ٌيِجِيِنَدْنَْل َلاَ
 الب اَمَلطُم ْمُهُداَميعأ َراَج ْمُهُئِباَصإ َّنّلأ ىَلَع َبَذَعَو َنوُنْدَوُمْلآُرثك لَو

 جملا لَو بحاول كرت اََلطُمةاعأ دان اهِتْجأ الب ىَلَص ْوَلَو «يفالخ

 ِتاَوقلا فَْح ىَإ ُهُريِجأتَو ءٍتْفَولا ُلوُخ 4 َْط نَلَع َبِْفَي تع هَبَح ُريِخَتل
272 

 يف حَصألَأ َْلَع ُهْرْيَغ ل و ءاّراَوَج هباَسِحِب ُمُجَنُمْلا ُلَمْعَي لّمعَيَو و ءلضُفَأ

 . ٌِمَرْيَجْبْل . ااَهَنْيَع َمِلَع١ : ةَحْسْن يف 2غ



 « عاَجش يِبأ ِطاَمْلَأ لح يف عاملا 577

 ةَلبِقْلا لاَبْفَتْسأَو <” ةورع ه ه#*ر

 أ يه اص 22 تمد دهر 2 2 0

 َريِدَقَتَو موجنلا لز ُدمَتْعَي نم ره «ٌبساَحْلاَو «هريغو «قيقحتلا»

 ص 1 وو 9 8 -

 : ئلاَعَت ِهِلْوَمِل ءهْجَوْلاِب آل رْدَّصلَأب (ةلبقلا ٌلاَبْمِتْسأ) :ٌنسِماَحْلَأ ()

 َوخن :ْىأ «[0١19و 4١ةو ١44 :ُتاَيآلأ /ةرقبلا ٌةَروُس ١1 © َرظَس كلَهَجَو ُلَوه#
 00 را ا ا نولإ 6ك 0 6مل 0 2 #0 000 مل 7 هل
 نوكي نأ نّيعتف «ةالّصلا ريغ ىف ٌبِحَي ال لاّيَقِتْسالاَو ءماَرَحلا دجسملا

 ُيِقَرُرلَأ عِفاَر ُنْب ُدالَح ٍَرْعَق ُهَتالَص ِءيِسْمْلِل َلاَق لك هنأ َدَرَو ْدَقَو
 ُاَوَر .«ةلئقلا لبقتْسأ مث َءوُضْوْل غبْسأَت ٍةالَّصلا ئَلِإ تْمَق اَذِإ» : ٌيِراَصْنألآ

2 

 . 19917 : مقر ,ىهخ /1ةِلْسُمَو 404841 : مقر 00*73 /ه ُيِراَخُبْلا ن ناكل

 ذهل لق .اَهَهَجَو :يأ كَبْعَكْلَ أ َلَبِق ْيََعْكَر َعَكَر :لي هنأ َيِوُرَو
 كك
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 ربخ َّعَم [1914 :مُْقَر 114/0 َيِئاََنلاَو 481474 :مقَر 3٠١ /ه ُدَمْحَأ] (ةلْبَقْل
 . 00 2ر6 قيمر سكري # ل

 7 2430/١ ٌمِلْسُمَو ؟786 :مْفَر 545 ١/ ُيِراَخْبْلا] (يِلَصَأ يِنوُمَنْيَأَر امك اوُلَص»

 : مَكَر 2241 /4 َناَبِح ُنْبَأَو ؛955١ : مقر 475/8 ُدَمْحَأَو ؛5* : 5000 راَسَتلإَو ؛,4

.]١ "604 

 يف نمل ٌةَباَصِإ بقل يف ُيضْرَمْلاَو ءاَعاَمْجِإ هنوذب ةالّصلآ حِصَن الق

 َرَخ وَلَف قّلِدَألا هِذْهِل ةّهجلأ دب ٌَباَصِإ يِفْكَن الق ءاَّنَط دعبل يِفَو اَيِقَي بهل

 لطب هي نع رخو اهرب قو أب ِِنَدَب ضعي ٍةَبْدَكْلا ادام ْنَع



 نب ٌينيبْرَشلَأ بيِطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 ى 6 لرم ماشا و

 اع هاه هلأ لحلو هلة نيل 0 هُهُجَكَص ْثَلَطَب

 دب دار امل ٍمْجَحْلآ َريِغَص َّنَأل ؛ٌتفَّصلأ َلاَط ْنإَو ؛مُئاَلَص ْتْكَصَ

 َّعَم لَّصَحُي مَآ َكِلَذ نأ لكْشتْسْاَو «َةاَمّدلأ ٍضَرَغَك َُئاَذاَحُم ْتَداَر

 يب نظم لو يي الق عك غش م َنكرلأ لبقتْسأ ِولَو ؛فاّرحنالأ

 نْيناَجْلأ نم ِنكّزلأ نع اًجراخ ِهْنَدَب ضْعَب ناك ْنِإَو «ِنكّرلِل رواَجُمْل

 ا ؛ يفكي ال ُهَنِإَف ءطَقَف ءاَحْلَأ رْسكب ٌرْجحلا َلَبْقَتْسأ ول ام يفالخب

 . ٍداَحآلآب تبت مَنِ هنأ ؛ هب ٌعوطقم آل ٌنوُنْظَم ِتْيبْل

 كي
 هت

 نب ةالَّصلأ فنك معلا وه وهو ءاسداَس اَطَْش ُمَصْحْلا ًاطَقْسَأ :

 وأ اًضرَف اََّلُك اًهَدَقتْعأ نإ مَعَ ءاَهِننُس ْنِم اًهَضْرْف َريَمُيَو تيدر ل
 . ْتَحَص "لتي اًضَْف ٠ ِمَقَيْمَلَو ايماَع َناَكَو اَكَو ٌرّيَمُي آو اَهَض

 .ٌيمِريَجْبلأ . خسّتلأ ضْعَب ْ:َب يف امك ؛الْمَن صْرَعب ْدِصقَي ْمَلَو» : َلوُقَ ْنأِب ىَلؤأ َناَك )000



 (« عاجش أ ظاَمْلَأ لَح يف ْعاَنْفإلا» لورا

 . ةَلِجاَّرلَأ ىَلَع رفّسلأ ْيِف ةلفانلأ ْيِفَو

 :مفرا ٌيِراَخُبلآ ُهاَوَر اَهيِلبفَتْسُم َرْيَغَو ةلبِقْلا يلبفتْسُم :َرَمْع ُنْبآ لاَ
 ْ . ريِسْفتلأ يِف

 َرَو و لبق ِرْيَغ ىلإ اًمئاَق َيَّلَصُي نأ رد ْنِإ وعن : (ةّيافكْلا» يف َلاَق

 0 ؛ مايل َنِم ُدكآ هَ ؛ اِكاَر َلاَبَقَتْسالا َبَجَو ةلئِقْلا ئَلِإ

 .لابقيسالا فالي ردع يَ تل

 ؛ ِنّيَعُم َلَحَم ٍدِصاَقِل حاَبمْلآ (ِرَمَسلآ يف ةلِفَتلآ يف) : ةيبتلأ لالا ()
 ٌلُكََتلا ِروُكْذَمْل راسم ِنياَقْلِل اَدِعاَق ِهِزاَوَجك هيف ُعَسَوَتُي َلَعَتلآ َّنأل

 ىَلَع يِلَصُي ةيكيرشلأ ُلوُسَر َناَك : ٍرِباَج ِثيِدَحِل ِلِحاَرلأ رك اّيِشاَم

 فة أ َذف ٠ هِدِصَقُم ةّهج يف : ْىَأ هب َتَهَّجَوَت ْثْيَح ُتْيَح هتَلحاَر

 ىَلَع اَساّيِق يِشاَمْلِل َراَجَو 65٠٠١. :منر] ٌيِراَخْبلأ ُهاَوَر هليل َلَبَقَتْساَف

 . ىلؤَأ لب ءبِكارلأ
 ىلإ َنوُجاَتْحُم َساَّدلأ نأ ِرفاَسْمْلآ َلَع َكِلَذ يف يختل يف همك 7

 حِلاَصَم وأ ْمِِداَرْوأ كت ىلإ اى دل ٍلْقَتلل َلاَبقتْسالآ اًهيِف َطْرَش وف اسأل
 امك ِدْدَرَتلل جيتْخأ ِنِإَو زوجي ب الق رَضَحْلأ يف ُلَعَتلآ َكِلَدب َجَرَخَف ؛ ؛ مِهْشياَعم

 .هِدوُرُو مَدَعِل ِرْفَّسلآ يف

 ِرذُع ٍرْيَغ ْنِم ةريثكلا ٍلاَعْفألآ
 ٍكْرَت ىَلَع اَساَيِق َةَجاَحْلا موُمُعِل هِرَفَس لوط ُطَرَتْشُي الَو ِوْدَعْلاَو ضكَرلَأَك



 54 ٌينيبْرَّشلا بيطَحلا دّمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل نإ عر لا ا ديل

 ع

 ذأ لي اَهنَريِسَم ةَعْيَض ةَعْيَض ىلإ َجْرْخَي ْنَأ ُلِْم : ُديَخَو دواَح وأ عيل َلاَقَو
 ٍجدْرَمَك ِيقْرَمِ هب حت ريغ بكت جوت لس ءِناَيِراَعَتُم اَمُهَو ءٌةوُحَن

 َكلَذ َُمِزل ٠ اًهضعَت , وأ اَهَلك ٍناكرألا مامن ءِهَتالَص عيوج يف َةَنيِفَسَو

 أب هس ذإ وبزعت يف وتل مَ مل َكَِذ لهي نإَف هيَ هر
 اَهُماَمْر هِيَ ةرئاَس وأ ءاَهُفيِرحت أ يلع ُهُفاَرِحْنأ َنَكمأَوةَِاَوُةَباَدلآ َنوُكَت

 كنف مو ةورططم أ هس ةتذاب قل لفت لذ اف ب

 ٍريَسلآ ِرْمَأ لالتْخآَو ََقَشَمْلِل فير ُهْمَرَي ْمَل اَهَفيِرْحَت لَو اَْيَلَع ُهفاَرِحْن
 20500 هت قب لق اهتتعف رش ةَنيِفَسلا حالم اه اَعَأ ءهْيَلَع

 ؛ةلبْلا ىلإ الإ هِقيرط ِبْوَص ْنَع ُفِرحْنَي الو هِلَمَع وأ ٍلّتلآ ِنَع ء ةُحطَقَي

 كو الص تطبخ ااا نإ فرح :[ نك «ُلَْألا ان
 د ةّي دس مب 6 00 2 َّ 09 رى

 نسي ْنَكلَو . لَ لَو «لصفلأ َلاط نإ ْهَباَد ُحاَمِج وأ قيرط ًأطَخ وأ ُناَيْمّسل

 َكِلَذ يِفَ .دَمَتْعُمْلا َوُه اَذَمَو «لطْبُي كلذ َدْمَع َّنأل ؛وْهَّسلِل َدُجْسَي نأ

 ْنوُكَيَو هدوُجُسَو هعوكد ىف يف ف ٌءاّميِإ هيفكَيَو .ِنْيَحْيّشلآ مالك يف ٌفالخ

 ةَدوُجْسَو ُهَعوكُر م يِشاَمْلأَ ؛ عابتاللإ هعوكُر نم ّضْفْخَأ ُهُدوُجُس

 أ ائيِبَع اًضْرَف ىَلَص لَو ؛هْيَئَدْجَس ّنْيَب ِهِسولُجَو ِهِمدَحَت يِفَو اًمهيف ُهَجَوََيَو

 ةَلوَقْعَم ْنُكَن مل ْنِإَو راج َضْوَمْلآ َمَنَأَو ةلبقْلِل َهَجَوَتَو ِةَفِقاَو ِةَباَد َلَع ُهَرْيَغ



 « ءاَجش أ ِظاَفْلَأ لَح يف ٌعاَنقإلا » انيرح

 هْيَلِإ ٌبوُسْنَم َةَباَدلَآ َرْيَس نذل ,زوُي القال

 اًصِغاَش ةجَوَتَو اَهِجْطَس ىَلَع ذأ الفت أ اًضَْف بعل يف َلَص ْنَم

 .ةلَص اَم ٌراَج ءاَبيَِْت عاَر ْيَْلُث اتم 6

 مل نِإَف ٠ «ِرْيَعب َلَمْعَي ْمَل انو نيب َليَح لو ةلبقْلا ٌمْلِع هك ْنَمَو
 ْنَأ ُهَل هل َسِيَلَو َدَبْمَكْلا ُدِهاَشَأ اَنَأ : هِلوَقَك ٠ مْلِع ْنَع ٌريْخُي ََقِث َدَمَتْعأ ُهْنِكمُي
 ْوَأ ريبك لب َنيِمِلْسُمْلا بيِراَحَم ُةَيْؤُر : ُهاَنْعَم يِفَو «هِراّبْخِإ ٍدوُجُو َعَم َدِهَتْجَي

 ك ةهتخا ةاهيجأ ةكئأو َروُكْذَمْلا قتلا َدَقَف ْنِإَف «ُةوُقِراَط ٌُرْثكَي ريِغَص ع

 َريَحَت وأ ٍداَهِتْجالَأ ٍنَع ُتْفَوْلَأ َقاَض ْنِإَق . لوألا ليل زي خل ْن د

 جنب ماو داهيجالا نضع ءاَبوُجُو َداَعَأَو ًءاَش ةّهج
 نإ

 لع ا ُهنَكْمَأ : ْنَمَ و اقيليأب اراَع قب َدّلَق 0 2 رَصَبْلا ئَمْعَأَك ٌدّلَعَت

 كلا ئيكبسلأ َدّيِق و 3 رض يان ؟ ُضْرَفَو 5 ٌَداَعأَو َناَك فيك َّلَص

 كر احلا د او فيا هد لان

 ايف نفت ْنِإَف ءاَبوُجُو ُهئالَص َداَعَأ انّيعُم أطَخ نقف ٍداَهِتْجأِب َّلَص ْنَم

 َناَكأءاَوس حجر نإ رج ين لمغ اي ضان :اَهَقتَأَتْسَأ

 َعبْرَأ ىَلَص ْوَل َتَح ٍلّوَألَِب ُهَلَعَف امل هْيَلَع َةَداَعِإ لَو ءال مَآ ٍةالَّصلأ يف

 نر لل ع فات لق ات أ دجال ساق أل تاع

 ريحت ٍةالَص يف ْنكَيْمََو ا يوت أ نإ طا اه مو داهيخأب 5
 هل

 آ بو ٍلّوَألَأب َلِمَع ايف َّناَك ْنِإَو ءرخآلا ىَلَع اًمِهِدَحَأل َةَيِرَم آل ْذِإ ءاَمُهََْب



 م ص ع ل 6

 ةالَّصلأ ناكزأ ىف
 1 26 عر هَ و 432 7 يما ل -

 انكر ّرشع ةَيناَمث ةالّصل ا ناك ْراَو

 يوغا نَع (َةَضْوَرْلأ لْصَأ» يف ُهَلَقَن اَمَك

 | ُلَوَحَتَي دي الق ةهج ايف هِلوُخُدب ملأ اه

 تلطتُ انر م ُهَنَظَي مل ْنِإَق إَطَحْلأ روُهظِل اًنِراَقُم َباَوّصلآ ني نأ ٍةالَّصلأ

 | هِتالَص ْنِم زج ّيِضْعِل بر ىَلَع ٍباَرّصلآ ىَلَع َرَدَق ْنِإَو ةَتالَص
 َهَرْسَي لَو ةَنْمَي اَلَو ةّهج - لو ينل ٍبيِراَحَم يف ُدهتْجَي اَلَو ّقَلْبِق

 . ةّهج َنيِمِلْسُمْلَا ٍبيِراَحَم

 د د

 ٍةاَلَّصلأ ناَكْرَأ يف ٌلْصَف

 . ٍطْرَّشلَاَو نك َنْيَب قْرَمْلاَو احالِطْصَو َهَغَل نول تم م مَدَقَتَو

 لْعَجِب ( هيب » يف ام اَذَهَو «(اَنُكُر َرَشَع ةَيناَمَت ٍةالَّصلأ ُناَكْرَأَو)

 ريتاخشلا يفو «نيتدخشلا ني سولو لاةيطالاو عوفألا يف يل
 (ةَضْوَرلَأ» يف اَمَّوُهَو َرَشَع ةَعْبَس حشا ضب يِفَو اًناَكْرَأ جوُرخْل هَ

 ؛ٍجاَهنِمْل يف اَهَلَعَجَو ءُبِحَت ال / جور هن َّنَأ َحَصألا ند ءاقيِقّْتلأَو

 ين اَهلَعَجَو ٍةَعباَتلأ ةَكيهْلاَك ةئين ةئيِزَأَمُطلآ لْعَجب ررَحْمْلا» يف امك َرَشَع ثا

 ةعبزألا ِناَكْرَأل يف اَهَلَعَج َ د ةييِنَأَمُعلَ َداَرَف َرْشَع َةَعَيْرَأ (يِراَحْلا»

 يف اَهَلَعَج انكر ةنياعطلا دعي مل نمك .يِظفل مهني ْفلْخلاَو ؛اًدِحاَو انكُر
 هع يت

 رخأتلاَو مّدقتلأ يف ْمُهُمالَك ُةَدَيَوُيَو ٠ ٍةعباَتلأ ةئيهلْأَكَو ةنم ِءْرَجْلاَك ٍنكُر َُك



 هلأ لَح يف غافلا نوف

 : مُقَر ى"ل07٠ /ه يِراَخْبلا] (ةالَّصلا ئلإ تْمق َتْمَقاَذ ذإ» : ُرْبَخ ٌرِعْسُي هبَو ءرثكأ ؤأ نكرب

 يّتآلأ [91/ : مقر 2394/1١ ةِلْسُمَو ؛ 1/

 مام

 ٍهوْحَنَو ِدوَجّسلأ مْسأ قْدِصَو ءاَهلالَقِتْسال َكاَذَق اناك اكزأ اَهَّدَع ْنَمَو

 با قو هج و ااعت ضو ئَلنأ تامغو هيد

 6 08 عير 7 ياس هر 5 2 رم 2 و ع ص
 ىف ال اَهلَّوأ َوهَو «ةالّصلا ضعي ىف ةَبِجاَو اَهنال «.(ةّينلا) :لّوالا

 ريو هس صاح هدو ف 2 2 2

 . عوكُرلَأَو ريبكتلاك انكر تناكف ءاهعيمج

 َجِراَح نوكتَف ٍقالّصلآ لْعِف ٍدْضَق ْنَع ٌةَراَبِع اَهَّنأل ْطْرَش َيِه :َليِقَو
 ُهَبْشَأ ط ٍطْرَشلآِب يِه : ُئِلاَرَعلا َلاَق اَذُهِلَو «ةالَّصل

 سس نص ري ءرلا سو 57 هاه ها 0217 1

 هدد 4 يل قي لاو » : ىلاَحَت هَلْوَف اَهيف لْضَألَاَو

 : ٌييِدْرَواَمْلأ لاق ء[م : ةيآلأ /ةَنيبْلا ٌةَروُس

 ص ب 1
8 

 ُيِراَحْبلأ] «ىّون اَم ّيِرْم مآ لكل اَمَّنِإَو تاّينلَأب ٌلاَمْعَألا اَمَّنِإو : هلع هلؤقَو

 ١/”« :مقر  4١وقت اداه مو /1901[.

 هت
 9 َةلَّصل نأل اهب ْأَدَيَو :ةالّصلآ يف لأ ريغ ىَلَع هم َتَعَمْجْأَو

 َبَجَو َةياَمِك وأ ًءاَضَق وأ اَرذَت ْوَلَو اًضْرَم َيَلَصُي ْنأ 5 اذِإَف ءاَهب الإ ُدِقَمْنَت
 ٍرِئاَس ْنَع َرَيَمَتَل اَهَنيْعَتَو :ِلاَعفألآرئاَس ْنَع َرَيمَتتِل اهِلعِف ُدْصَ

 مهر ع
 ها هه

 ءاَولَّصلأ

 امك ٌيَّصلأ ٍةالَض يِف ُبجت آلَو .لقتلا ِنَع ٌرّيَمَتَتِل ةّيضْرْمل ةّيز ُبِجَتَو

١ 

 ا



 ما. هو د. د. ام ده هاو ىو هاه ع د. هو ده ده د. هو هداه د« هده دى ده هو او عده هاه هه همه ده واه ده د٠ه هاه د. واه ساق عاقله

 (ًَةَضْوَدلَأ» ىف امل اًقالخ .1عوُمْجَمْلا» ىف ُهَبَوَصَو (قيقْحَتلا» ىف ُهَحَكَص

 ةفاضإلا ُبجت االَو !ةّيِضَرْفل يوني َفْيكف ءالفن عقت ُةَتالَص نأل ءاَهِلْضَأَو 2 7 7” و 4 ؟ آس 0 ًًّي 00 2 ه- هر

 تْعَم َقَفَحَتَيِل ُتَحَبْسُتَو ءىَلاَعَت هَل الإ ْنوُكَت ال َةَداَبِعْلا َّنأل ءىَلاَعَت للا ىَلِ

 . صالخإلا

 ئَوَن ْنَأَك هَدَدَعلأ ريغ ْوَلَو ءِتاَمَكَرلأ ٍدَدَعَو ةلْبقْلا ٍلاَبْفتْسأ هين ٌبَحَبْسُتَو
 دِقَعْنَت َْل اسْمَح ؤأ اَناَلَت َرْهظل

 2# 2 5 ةري 2 رم ضلال 2 مع ص كر 2

 .هوخن ؤأ مّْيْعِل تقّولأ لْهَج َدنَع ةّسكَعَو ءاضقلا ةّيِنِب ِءاَدَألأ ةّيز حِصَتَو
 سك لس هرم هرم وثلاار هل - 31 7 هور هه سَ 0

 اهالصف تفقّولا َء نظ ْوأ ؛هتقَو ناَبف ًءاضق اهالّصف تقّولا جورخ نظ نأك
 م ص يي 2 وع 7 مارس ص 007 نع 205 2

 :يذلا تيصق لوقت «رخآلا لنعمب لك ٍلاّمْعتْسال ةجورخ نايف «ًءادأ

  1ا 9
١ 

1-5 

 20 اما 2

 يف هلق مك هَ ل هّياَص غصت اف اَمِاَع + تب دع نإ نأ ؛ مَتيَدَأ ْيَأ

 2 عحب رض ّْنَع عوُم يلو

 «اراّونألا» ىف ُهَلاَق امك ُهَدْضَي 0 ئندتلا كِل اصف 1 5

 يظل هين هيفي 0
 عاج هاهرا 0000 ىو رام -

 ل

 لْعِف ٍدْصَف ٍطاَرْيْش ذأ يف ٍضْرملاك بَّّسلأ وذ ْوأ تقّولأ وذ لفنلأَو ءرضَعلأ وأ



 ) اًجش يبأ ظاَمْلَأ لح يف ٌعاَبقِإلا » النون

 هم وهو ها م

2 1 

 ل
 0 م

 اًمَدْعَب ىتلأ وأ اًهلْبق ىََّلأ رهظلا َةَنَسَكَو : (عوُمْجَمْلا» يف َلاَق

 رثكأب وأ ٍةَدحاَوب رو نِإَف ءِءاَسِعْل - ُفاَضُي اف لقسم ٌةالَص ولو
 0 ا ْنِإَو و قيل ئَون ل

 "م
 اما

 ٠ ا 1

535 

 أما

3 
0 

 ١

 ١ك 30 0 55 ع 0

00 
 هم

 ءاَدَدَع ءائَوَن اَذِإ اًذئَه ألا ىلع رئلا نب نعْفدا نو

 0 ْنِم ُهُديِرُي اَم ْىَلَع ُلَمْحُيَو ؛حَص َنَلْطَأَو ولا لص

 , طفلا ثلا يف نت .ةيقلا يي طرت الو .اًرثو َةَرْشَع

 ةَلْمَع َعَم ُنْطْنلآ يِفْكَي اََ ءُدْضَقل 7 عاملا (ينقلا ةيلَأَو)

 ياتي لارا كلذ باول لَ يف عام امجإلاب هلأ

 1 ا
 ل
 00 0 ل 8م 3

: _ 00 0 
8. 3 8 

 ان, يب تاو

 1١

 ىو“ ع مسلم لع ١-5 ك0 1

 اععمب كى 0-5 5 ىلإ اها

 سس ع 8

 6 5 58 1 + ٍِ ٍظ ام 5 ما
١1 
 ْح 60
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 31 اس١ ه.6

 اهَلَصَف ؛ناتيد ََلَع َكَلَو َكَضْرَم ّلَص :َرَخآل ٌصصْخَش َلاَق ْوَل :ٌَدِئاَق

 هُتاَلَص ُهنآَرْجَأَو رائيّدلآ ّقِحَتْسَي مل ةّيلآ هِذَهِب



 انا كل 0

 ماس 6 سل سل ل 1

 . ةَردقلا ماَيَِقْلاَو

 ٍءوضُو َهَنُسَو َهّيِحَت َربَع الفَتَو اًضْرَف هتالَصِب ئَون ْوَل ام فالخب ٠

 .ئ َرْخُألا يف اَمُهاَدِْ ٌجِرَدْنَت ال ِنْيتداَبِع َنْي ير

 ُهُتالَص ْتَكَص ؛ِهباَقِع ْنِم ٍبَرَهْلِل ؤَأ ءىَلاَعَت لأ باَوْعِل يَلَصأ :َلاَق ْوَلَو

 6 0 انسحب ؟ 2 اك يات 0

 د 36

 هْيَلَع (ةَرْدَقْل ٌعَم) ض درَفْلَأ يف (مايِلا) : ةالّصلأ ِناَكْرَأ ْنِم يِناَّلَأ ()

 ةَلاَح ُبِحَيَف هُهَتلْيلَو ُهَمْوَي هِنَوَمُم َةَْؤُمَو ِهَتَْؤُم ْنَع ِةَلِضاَف ٍةَرْجَأِب ِنيِعْمب ْوَلَو
 ؛ةه7 7: : مقر 7و٠ ١/ َدَواَد وُبَأَو ؛١الكك : مقر البا ٌيراَحْبْل رّبخل هب ماَرْخِإل

31 4 

 :مقَر © ُدَمْحَأَو ؛ :مُقَر 2781/١ هَجاَم ُنْبَأَو ؛االا :مقَر 308/١ يِذِمَرَتلََو

 ْمطَبْسَت ْمَل ْنِإَ ءاّمئاَق لص) َلاَقَق ءَةالَّصلأ ٍنَع لي ينل ُتْلَأَسَف «َريِساَوَي

 ِبتكَو جيرْختلا بك يف اَذَك] ني ِةاَمَسلَأ َداَر (بْنَج ىَلَعَف غطتْسَت مَ نإ ءاّدِعاَقَف

 يف يِئاَلِل ُيّرِمْلأ ُهُرْعَي ْمَلَو 4: ئَرْبَكلادَو ءانيتجُملا» : (َيَئاَسْنلَأ ٍنْنَس» ةَعوُبْطَم يِف َسْيَلَو «هَقِفْلأ

 نكي ال ءاّيقْلَتْسُمَف غطتست مَ َنِإَف» 1١857[ :ثيِدح 2185 /4 «(فناَرْشَآلأ ةَمْخّن»

 . ([7 85١ :ةيآلأ /ةّرَقمْلا ٌةَروُس + «اهنمالإ اس هَل

 .ةَروُرّضلب ِنيّدلآ َنِم ٌموُلْعَم َوُهَو َكِلَذ لع ةمألآ َعمْج مج
 . ٌرِجاَعْل (رِداَقْلا» :بَو « لقتل (ِضْرَمْلاد :ب 7

 .ه
3 

١ 

 ه2 0000 مي 00 نسل هلأ 7 - 1 17 8 0 2 لسا 1
 ىلع ةَردَقلَأ َّعَم اًدِعاق َضْرفلا ٌيبَّصلا ٍةالَص ةَّحِص كلذ نم مّهفي ذقَو

 ىب تناك :لاق نّيّصح نْب ناَرْمِعَل [151* :مْفَر 7308/5 َناّبِح ٌنْبَأَو 487



ِ 

 ) عاَجش يبأ أ ٍظاَمْلأ لَح يف ُعاَنمِإلأ ١ نيرو

 يام ناد. د. اة ده و او ا.ه د. د. د.ادفق وأ. و دى سهام عاو وو هاه هد اهو واه. ع اع سه واو ده اع ده دعه وه ها اىهاه هاهو أ ه هل ساه

 يع م - 0 م م

 . ةفالخ (رْخَبلأ» يِف امك ٌحَصآلَأَو ىماّيِقلآ
 04 همرع -

 : َلَئاَسَم َك َكِلذ نم مهْضَب سو :ةداَعُْآ 5 ةالّصلآ يصل ةالَص ٌلثِمَو

 ىَلَصُي ُهَنِإَف ٠ سر َناَرَوَد و اَقَرَغ ةئيِفَّسلآ ُتِكاَر َفاَح ْوَل ام : نلوألا
 عمم

 0 | لاس ماق زل ولت نلت ب كال . م” ءلهت لاَ َداَق كَل

 "صال لع ماا كهف كاان نكن اقسم لصد :ءام هييَعب

 هه

 ةَعاَمج يف َكِذ نديم قم ٍةَهَسَم الب اًدِرَمُم م ماَِقْلأ ٌضيِرَمْ َنكَأ وَّلَو

 ْنِإَو ةَعاَمَجْلا َّعَم ٌحِصَنَو ءُكاَرْفْئال َُضْمَألاَف ءاَدِعاَف اَهَضْعَب َنَلَصُ نب لِ
 . ضو دايز يف امك اهضْخَب ين عَ

 أ ٌوُدَعلأ ُهآرل َماَق ْوَلَو َّوُدَعْل ُبْقرَي ٌتِيِقَر ةاَّرْغَلِل ناك ْوَل اَم : يال

 و سم

1١ 

 اََلَص . بحل ري َدَسقو ودع ُدَعْلآ ْمُهآََل اوُماَق ْوَلَو ِنَمْكَم يف ُةاَرُعْلا َسَلَج
 ٌوُدَعْلا دضَق اوفاَح ْنِإ آل َكِلَذ ِةَر :أإ بكذتلا ىلع ةداغإلا بجو ؛ اًدوُعَف

 (قيِقْحَتلأ» يف ُهَحَّحَص ّئ ٌةَداَعِإلَآُمُهْمَرلَت آلَ ْمُهَل

 يفَو مَن هنِم ْمَظْعأ انه 'هَوْذُعلآ نأ رم اَم َنْيَيَو ءاَنُه اَم َنْيَب َقْدَفْلأَو

 ٍفْوَح وأ ءيِواَدَتلأ ٍةَروُرَضِل اَمِإ ٌرِجاَع َرِكَذ ْنَم ّنَأل .ءاتئيسَأ ال ةَقيِقَحْل

 .ٌئِمرْيَجْبْلا .(ًرُذَعْلا نأ» :ةخشسن يف )١( أ مثلا ذأ) كن و



 سس ٌتنيِبْرْسلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمل

 هه ع وه دقو دعو عاود ده وار هادو ع او دعو ده و ده ساق هاهو هاف او ع ده ولو هاو واه او اه عوق وعافه اوافق ساو م ها م اواقأا#

 مو[ عك يع عك لل لش مس سس سك ع ا
 ؟اًهيلع : هنأ ْعَم َةّينلا نع اًيِقلا امل : بق نإف
 8 5 ع مدار ام 8 0-3 و

 اذلف .طقف ةضيرفلا يف ُنكُر َوْهَو ءاقلطُم ِةالّصلأ يف ْنكر اًهنأب بيجأ

 َفَقَو ْنِإَف ُهَعَم دِئاَد ماَيِقْلأ مسأ َّنَأل ءيَلَصْمْلآ ٍرْهَط ُبْصَن ماَيِقْلَأ ُطْرَشَو

 ىَمَسُي ال ُتْيَحب ِهِراَسي وأ هيمي نإ التام وأ هفَلَح وأ ِهِماَدُك ىلإ احن
 ْنَأ مْسالل ُبِلاَّسلآ ٌءاَنِحْنالَآَو ِرَذُع الب َبِجاَولَأ هكَرتِل ُهُماَيِق َحِصَي ْمَل اًمئاَ

 ) عوُمْجَمْلا» يف اَمَك َبَرْقَأ عوكؤلأ ىَلإ َريِصَي

 مسموع 7

 َناَكَو ِهّْيَلَع َلَماَحَت ْوَلَو ءَةَماَرَكْل عم هرج ٍادجك ءيَس ىلإ نأ وو

 قي ْتْيَحب ناك نإَو وايل مشأ دوو طق إد َدَنَتْسُأ اَم َعِفُر ول ُثْيَحِب

 .هَسَْن قلم لب اَماَك ىَمَسي -4 ا هنأل عصي مل ةش م َوْهَو َءاَش ْن

 َّنِم ِهبْرقِل َكِلَذَك اًبوُجُو فق ور ذأ رك مكر راضون رع

 . ناجل ريميل ةداَيدلأ مَّلَع َرَدَ نإ | هِعوكرِ ًءاتحنأ اًبوُجُو َداَرَو !بصينالا
 0 هه

 هّنأل َكِلذ ُهَمِرَل ِهّيييْكُر ىَلَع ُماَيِقْلآ أ ءْيَش َلَع اًنكَتْم ُماَيقْلأ ُهنَكْمَأ ْرَلَو

 . ةروسيم

 يف ُةنكْمَ اَمَلَعَفو ' ءاًبوَجُو مق ماي َنوُد ٍدوُجُّسَو عوكُر ْنَع رجع َْلَو
 ْوَأ ءاَمهْيلإ اَمْوَأ رجع ْنِإق ءهِسْأَرَو هَتَبقَربَف َرَجَع ْنِإَف .دياشب امه احل

 هعّبَرَت

 ا (هِرْيَغَو هج



 مه اه و د. ىو دع د عاش هده هاه و ده اه واه هاه عداه هو هو ده ده هواه هواه هاه هاو ها اهاه ا. واقد. .اف اه واو ده ها هاه هاهو

 اص ِهْيَكْرِو ىَلَع يَلَصْمْلا َسِلْجَي ْنَأب ة ةالَّصلأ ٍتاَدَعَف يف ُءاَعَإلَأ

 ُهَححَصَو ٠٠١[ :مْقَر ُمِكاَحْل هاَوَر :ةالَّصلأ يف اعقل نع ينل هيك

 . [نيّلا قفار

 َلَضْفَأ ُيئاَريْفالآ َناَك ْنِإَو .ِنيَتدْجَسل 0 لوُنْسَم 32 : ءاَعَقإلا َّنِمَو

 ينحني مث ِقَع ىلع هَتيْلأ عسب و هيج عباَصَأ َفاَرَأ ْعَضَي نأ َوُهَو هن

 اَم ُةَنَهْبَج َيِذاَحَت ْنَأ لإ َيِنَحْنَي ْنأ ُهَلَكَأَو ؛َرَدَق نإ عوكل اًدِعاَق يلَصُمْل

 يف ٍدِعاَقْل ٌعِوُكُرَو ؛ِهِدوُجُس َّلَحَم ُهْنَهْبَج َيِذاَحَ نأ لمفأو كت يسكر 0
 فك

6 
 مك 211/١ يملأ 0 مَ 2750/١ َدْواَك ويَأَو 5 مق الب ١/ ٌيراَخْمْلا

 2704/1 َناَِح ُنْبَأَو ؛ : مقر 2477/5 ُدَمْحَأَو ؛؟177 : مقر 38/1 هَجاَم ُنْبَأَو ؛لال"

 هرْهَظ نَلَع ىَقلَتْسَأ بْنَجْل ِنَع َرَجَع ْنِإَق ءِنَمِيَألَأ َْلَع َّنُسَو ؟[؟#01 : مقَر

 آه دب مَدَقُمَو ههْجَوب ةلبقلا ىلإ هْجَوَتيِل ِءْيَسِب اليلق ُهَعفْرَي ْنَأِب 4 ُهَسْأَر اَعِفاَر
1 

 َدَدَق ْنِإَف ِهِناَكْمِإ دق ُدجْسَيَو ُعكْرَيَ ٌةَفوُقْسَم َيِهَو ةَبْعَكْلا يف َنوُكَي ْنَأ رييرق همر

 أ ىَلَع ٍةداَيِ ىلع َوَق ْنَمَو ءٍدوُجّسلِل ُهَرَّرَك طَقَ عوكألا ئلَع يَلَصُمْل
 ء ٌبِجاَو اَمُهَنْبَب َقْرَمْل َّنَأل ءدوُجُّشلل ٌةَداَيّرلأ َكْلِي ْتَنَيَعَت 3 عوكل

 َناَكَو ِهِغْذُص و بأ مفي دهم نال دوُجّسلأ ِنَع ٌرَجَع ْوَلَو ءِنٌكَمَتُمْل
 أ أ دل طع ركع ذإ تو يننألا نإ تأ دل

 8 َرْجَأ ّر
22 



 ايرح ٌينيبْرَشلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

 ّ ص
 ل

 ف ت7 وكفر عك يام وعر .0 34
 6 اما نما 3 يّ. 6-5 هكا م تباث هلَقَعَو ةالّصلا هنع

 د
 امأ ها

 وي

 ١
 ١

 ١ 3

 1١
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 وع 72 هَ 2 02 8 ًَ 00 0 007 6 2

 هيف نست اَمَو ءاَهْرْيغَو بت َوّدلَأ ٌءاَوَس ءاَدِعاق لفنلأ مالا ىلَع ِرِداقلِلَو

 ىلَعَو ماَيِقْلَأ ىَلَع ةَرْدقْل هلأ َعَم اًعجْطْضُمَو ويف ّنَسُت ال اَمَوٍديِْلاَك هع َةَعاَمَجْلأ
 هل

+ 
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 ٠ 6-0 ٠ ب و

 :َلاَقَو ءلالا :مَقَر 3017/1 ُيِذِمَرَتلَاَو ؛14١٠ : مقر ى 3 ٌىراختلا ثيِدَحل دوعقلا

 ُدَمْحَأَو ؛ 1711 : مقر 784 ١/ هّجاَمْنْبآَو ؟1775 : مقر 023377 /* ُنَِئاَسَتلَاَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح ُثيِدَح

 :[7440 : مقر "ل 8/7 ُنقَمِيَبْلاَو ٠ : مَقَر 2317/١ ِدوُراَجْل نب و 414944 مقر 447

 ْنَمَو مْئاَقْلا رْجَأ ُففضِ هلق اَدِعاَق ىّلَص ْنَمَو ُلَضْفَأ َوُهَق امِئاَق ىَلَص ْنَمَو»

 َدْعْقَي نأ ُهُمَرلَيَو .«ِدِعاَقْلا رْجَأ فض ُهَلَق» اًعِجطْضُم : ْيَأ ءكاّمئاَن ىَّلَص
 01 3 2 2 سمرا م ه و صر و

 .ُةَتالَص ّمِصَن مل عاجطْضالآ ٍناَكْمإْعَم ئَقلتْسأ ِنَِ ءِدوَجُّسلَاَو عوكرلل

 0 ىو مم هومر م 0 27 ف 00

 ْنم ْنصقَنَي : الإَو «ةَردقلا َدَنِع او ٍدِعاقلا رجأ ناَصقن ََو

 َيِهَو ءاهِطوُرْسب (ماَرْخِإلا ةَريبكت) :ةالّصلأ ٍناَكْرأ ْنِم ثلاثلأ (َ)
 ريو 2 18 ًْص _ رم 0200 م سمس *"ينرص عمور 34

 و اهيل اقل م ةغللأب  صضزفل يف باَصتنالا َدْعَب اًهعاقي

 كس راو كير دعو ايت ا!« اب ذم دعو 555

 ب وس د ّ همر وو 2 4 مسا رت < ٠ سم بد د ةس هد

 ريب ةليوط َةَفقَو مدع و ةَلالَجل ]( َلْبَق ِواَو ُمَدَعَو .نْتَمِلكلأ َنْيَ وكرت

 0: م سس هيد 1
 . «هيِبَّسلأ حْرَش١ يف ٌيِشكْرَرلأ دّيق امك هي



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاتْفإلا 54
 ع

 ما. ىو و دى دى. ا.ه جا اواهع ىو دعاه ده و وأ. هاه هده ده هاه هوه . اه هاو هديه هاو هى ياو ده ا .اهاعده يهده هده هسا

 َو «اريغَّصلأ ىواحلا» ىف َحَّدَص هبَو «ٌدضت ال َةَريسَيلا نأ ُهاَضَتَقُمَو 1-0 2 ءااس يس 2 ىلا ل يل 2 32 كَ 24
 6 . ا هو

00 

 َلاَح 00 بَبَّسلأ يِذَو 0 لشكَو ضن رمل ري رض

 ؛ يِدَبَمُملَأ ٌقَح ُ يف م امإلأ ةَريبكَت ْنَع اَهُريِخَََو فاَبْطَرَش ْثْيَح < لابَقتْسالأ

 .ُةتالَص ْدِقَمْنَت ْمَلاَهِْم ٌدِحاَو َلتْخأ ن نإ ءاَطْوَش َرَشَع َةَمَْح ِهِذْقَ

 ةالَّصلا ىَلِإ تْمَق اَذإ» :ُهَتاَلَص ِءيِسْمْلآ ُربَخ ٍريبكَتلأ ب وُجد ٌليِلَدَو
 َ؟ي هنا م 206 هذ أ اه أ 25( ا
 مث ءاَعِكاَ َنيَمطَت تح غكزأ مث نقل نم كَم رس 03 رقأ مث ءريكف

 + ْمَقْزَأ مث ءاَدِجاَس َنَمطَت تح اح ذجْسآ مَ ءامئاَق َلِدَتْعَت َمَح غفر

 ُيِراَكَبْلا] ِن ناك ُهاَوَر ءاَهّلُك َكِتْلَص يِف َكِلَذ ْلَمْفَأ مث ءاَسِلاَج َنيَمْطَ

 امك اولص» : رب ّعَم ٌعاَبتالَأَو 1691 : مُقَر 198/1 ٌمِلْسُمَو ؛هزكلا :مُقَر

2 

 ٌيِئاَسَنلَأَ 28 :مَقَر 4560/15 مو 71 : مقر 2387/١ ٌيِراَخْبْلا (يَلَصَأ يِنوُمسْيَأَ

 هه

 !١[. "هم: مَقَر 541١/6 َناَبِح ْنْبَآَو ؛ ١55 : مُقَر .5"4/* ُدَمْحَأَو م : مقر 4/7

 رت وس

 ُلْدَت اَّنأل ,هرَبكألا ةننآ» :.ك يبكتلا مْ ُمَتْمَت ال ٌةَداَيز ٌدُصَن اَلَو

 عي لذ نا هَ ني همم 3 اذكو .هيثأ يلج لا ا وأ ٠ (لَجأَو

 . ّرَض «ُريَكَأ ُسوُدَقْلا ُكِلَمْلآ َوُه الإ ةنلإ آل يِذَّلأهلآ» :ك َلاَط َنِإَف لْصَمْلآ اه



 . ها. ان م اه ا. ماه اه م« ا. واس اه را. دف ده مافن د. د. و ناهد ولو هاهو جاف هو دو هاو هواه هاو هدو اودع و واه ةاواه

2 

 ٍنْبأ ُمالَك ُهاَضَتقَأ اَمِل اًنالخ ءٌّرُصَي 7 (ذيكأ» ْنم َءاَدل ٍمِزْجَي مل ْوَلَو

 (ٌمْرَج ٌريبكَتلأ١ : هلي هلؤقب ُيِريِمَدلَأ هل َلَدَتْسَأَو ««هيِبَّشلأ حرش١ يف سنوي

 «يِاَتَمْلِل يِواَحْلَأ»َو تلا : مَقَر يذم يشأ عِجاَر «يشيِدحب َنسِيَلَو مّ ميِهاَرْبِإ لوف َوْهَو]

 َيِعَحّنلأ ُلْوَف َوُه اَمّنِإَو هَل لْصَأ ال اَذَم َّنِإ :رَجَح ُنْبآ ظِفاَحْل َلاَق
 - 3 7 2م

 .هيف ِدٌدَرَتلآ ُمَدَع ُهاَنْعَمَف هِدوُجُو ريِدَقَت ىَلَعَو

 يف َمِلُي نأ ُهَططَمب ال ْنَأَو ُيَهْفُي ال ُتْيَحِب ريكا َرِصَْي ال نأ َُسيَو
 ْنأَد هلأ لوزن لعل هُّدَم نم لأ هب ٌءاَرْسِإلََو ءانّيبم هب ىتَأ ْلَب عهذَم

 َنيِموُمَأَمْلا َعِمْسُيِل ماَمإلِل تآلاَقتْنالآ تاَريبكَتَو ماَرخإلآ ربك َرَهجَي
 ٍ 9 10 20 ا

 ءَراَرْسِإلا هقَح يف ةنّسلآف رمُْمَو موُمأَم نم ِِرْيَغ فالخب ُهَئاَلَص اوُملْعي

 ذأ داون ْمُضَْ َرهَج َنيِموُمَمْلا عيمج ٍمامإلا ُتَْص عي مَ نإ معَ
- 

 ؛ا/+ :مْقَر «ُئِراَخْبْلا (ِنْيَحيِحَّصلَا» ِربَخِل ٠ ع هنع ٌعلَبيِل ةَج ةجاَحْلأ بسحب ب ريك

 ُْنَع هللأ َيِضَر ٍرْكب وُبَأَو ساَئلأب هِضَرَم يف ىَّلَص هن 5١8[: :مقر فلس

 نا
 .ٌريبكتلأ مُهُعِْسي هو

 ٍةالّصلأ يف َلَخَد حايفال اهْنِم لب اَيواَن ٍتاَريبكَت ماَرْخِإلِل ربك ْرَلَو
 2 ول حتتفا ِنَم معامس 21 ام - د ِ ٍةداَص َعاَنتْفَأ ئَون دن ٌةالَص َحَتَتْفَأ نَم َّنآل ؛ َقدَلاب اثم خَرَكَو بولا

 ءاَحاتيفآ أ اجور ٍنْيِريبُكَت لك َنَْب وني مل ْنِإ اذله «ةَتالَص ْتَلَطَب / ئّرخأ
 ه رس م

 مَلاَيَش لوألا ةريبتلأ يعبي مَلنِإف ٠ «ريبكَتلاِب ُلْحْدَيَو ةّيئلأب جْرْخَبف لِ
5-9 

 نك

 ٍوْهّسْلآ عم اَمَأ ةَْفَرلآ نبأ ُهَلاَق اَمُك ِدْمَحْلآ َعَم َرَكذ اَم ُلَحَمَو رك ُهّنَأل َمْضَي



 .ه م ادم دم اد. و. ده دم د. دعاه م. دف دع هاه فاو ا عاعاه وده عه اها ه هو دو هع هام و و اف م دم ع دى ادع و واف دع داى داه دفع عداه ىف هاه
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 0 ء مج ِةَيبَرعْلا يقابل ع ليت وج ع
 ام ّنَذِ ار نإ رسب “ب ْوََو هْيلَع َرَدَق ْنِإ ُلَعَتلا َبَجَوَو ءءاش

 ىَلَع اهب ُمُرْحَي ُهَّنأل ماّرخإلا َةَريبكَت ُةَريبُكَتلا هِذَه ْتَيْمُس اَمَّنِإ :ٌةَدِئاَق
 يو م ه2 م 8 2707 ه 8 م سا 2

 بّرشلاَو لكالاك «ةالّصلا تادسفم نم اًهلْيق هل الالخ ناك ام يَلَصْمْل

 .ٌكِلَذ وْحَنَو ماَلَكْلَ

 د ع

 ءَةَلبَقْلأ ميم البقتنم ؛ عَمِلَ ِماَر 74 2 كت يف يدي ُعْفَر ُنَسْيَو
 اَمُهَل اًفِشاَك اَطَسَو اَق رمت اَمُهَعِ اَضأ اقدم 5

 َناَك للي ُهَنَأ اَمُهْدَع لاجل يجر رتغ نبأ ثيدحل هتيم يق م
 ال ل هل

 ير 2

 0 5 ودح هيدي عفري 0000 ١ مو« ةالَصلأ ع فَ اذإ ِهْيَبكْنَم َوْذَح هْنَدَب عف ب

 أ 00
: 3 "١ 
 وب اهني اب نقلا كو هنأ مزعج م ُبِجَيَو 2 0 01 1



 نحر ةزيبرشلا بيطَخلا َدَّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُْمل

 و
 ةحئتافلأ ةَءاَرِقَو ماعلا

 ًءاَدتقَأ ٍةالّصلل اًرِضْحَتْسُم ُدَعُي ْتْيَحِب ماَوَعْلأ َد دنع ةئف زعل ةنَراَقُملب ءاقتكالا
 هَبَوَصَو ؛قَحْلأ ُهَنِإ :ةَعْفَرلَأ نبأ َلاَقَو كلذ ْمِهِحْماَسَت يف َنيِلَوَألاب رس سا 1 72
 .ةَوْسإ امي يلو . 2 1

3 

 ٠ ذل يرفع رأرعلا رب
 ُمَدَح ُريَتْعُيَ َسُي كَل ٍرْْعلِل ريل َدْعَب هيلا ُباَحْضِتْسَأ ُبِجَي الَو

 ذأ ةالّصلا َنِم جوُرحْلا ئَون ْنِإَف ءىَلاَعَت هللب ِناَمْيَألا ِدَفَع يف اَمَك يِفآنُمْل

 ّجَحْلاَو فاكِيغالآَو ِءوُصْوْلا فالخبب ْتَلطَب َوَمْسَي وأ َجْرْخَي نأ يف دك
 .دَّشَأ ةينلأ فالتْأب اَهُدِئَأَت َناَكَف ءةعَبؤألا نم اَباَب ُقيْضَأ ان ؛ٍمْوّصْأَو

 يف ٍةَعْكَر لك يف (َةَحِتاَفْلا) ةَروُس (ُةَءاَرِق 3) :ةاَلَّصلأ ٍناَكْرَأ ْنِم ٌعباَولأ (َو (
3 

 : مْهَر 396 ١/ مِلْسُمَو ؛/٠7 : مقر 327 ١/ يِراَخِبْلا] نْيَحْيَشْلَأ رّبحل ءهلَدَب وأ اًهمايق

 44٠١ :مقَر 0308//؟ ُنِئاَسْنلَآَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو ء714107 : مُفَر ,35/؟ ُيِذِمّدَتلَأَو 4

 : مقر 287/6 َناَبِح نأ ؛1041 :مقَر 13/8 ةَمْيَّرُخ ُنْبَأَو ؛ 88 :مقَر الا" ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو

 :مُقَر 317/1 َةَبْيَش يبأ ُنْبَأَو ؛171719 :مَقَر 214 /ه ُدَمْحَأَو ؛١80 ١/ ٌيَنْطفَراَدلآَو 6 ىبأ ْنْبأ

 مع ل
 رقي مل 5 ةَص الو مسد يِيِفاَّشْلَأَو ؛1147 :مُقَر 2317/١ ٌِمِراَدلَآَو 4 0

 2 0. 2 ٠ و . 2
 يب ل يمد 2غ: م 220ر3 .ءه يم سو همس ر 2 . اى وك 000 ا

 ُيِرَخْبلا] ةتالَص ءيِسْملأ ربخ يف رم اَمِل ِةَعَكَر لك يف : يأ ,«باتكلا ةحِتافب

 ساوه8 مى عك

 بت الف يقوم را كرسل :مقَر 5948/1١ خل ُدَمَو ؛ 1 : مقر ,/

 ُهْنَع اهل ماَمإلآ ٍلمَحَتِل ِهْيَلَع اهُبوُج اَهُبوُجُو ٌهِقَتْسَي ال ُهَّنأ اهنْعَمِب ءاَهيِف



2 

 ٌعِكاَر ُماَمِإلَأَو ٌهدْذُع َلاَرَو ٍةليِوَط ِناَكْرَأ ةَعَبْرأب امال ن ٍنَع 4 هِببَسِب َتّلَكَي

 ةالَّصلأ يف ُهَّنَأ َيِسَن وأ رِقْلأ :يَِب َناَك ول امك دك ل ُْدَع لمَن

 ةحِتاَفلأ ِهِتَءاَرِق يف ِهِماَمِإ عوكُر َدْعَب كش أ مُر بتي دوجشلا نب حض
 هن هس رس

 . ٌيونْس :.الآ َكِلَذ ىَلَع َهََن . اَهَل َفّلَخَتَف

١ 9. 
3 0-0 

 نم : يأ ؛(اًهنم ةّيآ ١[ :ٌةيآلآ /َةحِتاَمْلا روس ]١ © يحيل نمحّيلآ هللا حسب آ82) 314 هَ م ره راع م و و سا ل "0 - 4

 ٍرمْحَتلا هللا مسي # َّدَعَو ءناَيآ َْعْبَس ةحتافلأ َدَع لك هنأ : َيِوُر امل ةحتافلأ

 و و 52 0

 .فرقؤتلا نع 144/4 للملا يف لَو هضمي امو ظل ين اذلا ىَدَدَو

 لتي لل وشب اوُءَرَقَأَف ١[ :ُةيآلأ /ةحَتاَقْل رش ركنا » هل 16
 سا فم 200 س رعدو 0. بل رو 2 عامر دهرو

 «يناثملآ ٌعْبَّسلَاَو باتكلآ ٌمأَو ٍناَرقل م اَهَنِإ ١ ةيآلأ /َةَحَتاَمْلأ ٌةَروُس ١1 * محتل

 (اَهِتاَيَأ ئَدخِإ ١[ :ُهيآلا /َةحِتاَفْلا ٌةَروْس ١1 *# م يحيا محلا هّنلأ مسِب و

 .ةملَس مَآ ْنَع «حيِحَص ٍداَنْسِإِب [:9* مثل َةَمْي ةَمْيَرَخ ْنْبَأ ئَوَرَو
> 



 وه او عاود عاق وه ده اواو هاش عاش جا هو هو او واو ده واه « واو ده هاف ساعه هده 6 هو اه دع او ده ا. اق ده ىو اه ده هام. هاه

 مس 1 ص مع 000 را مد هم ها

 4 هلي دمحلا # و 0ةيآ ١[ :ُهبآلأ /ةَحَئاقْلا ةَروُس ١1 © ميتا نمحَتلأ هلأ مس # َدَع

 . ِتاَيآ تس اًمرخآ ىلإ [؟ : : ةيآلأ آلآ /ةَحتاَمْلأ ةروس 1١1

 انآ 1١

 ٍةَباَحّصلأ ٍعاَمْجإل [ةبْوَصلأ ةَروُس : ْيأ] َءاَرَب الإ ٍةَروُس ( < ْنِم ٌةْيآ َيِهَو
 ِراَشْعَألا َنوُد ءاَرَب ئّوِس ٍرَوُسل لئاَوَأ هطَحب ِفَحْضمْلا يف اَهِتاَبْنِإ 7

 لشي هنأ «َكِلذ اوُراَجأ ام انآ هن ملول ءذوعتلاَو رولا مج و

 ٍلَوَأ يِف ْتَمْبتَل لبق اَمْك ٍلْصَمْلِل ْتَناَك ْوَلَو ءاَنآْزق ٍنآرقب ؛ ىلا دافع لع

 .ةَحتاَمْلأ وأ يف ْتْيَْت ْمَلَوةءاَرَب
 مرهم ع8 6 000

 هما -. 79 3272 وب

 رتاوتلاب تْبَي اَمْنِإ نآزقلآ : ليق َنِإَ

 7 ير ةلو حل 00 مد سعب و هم و 2 ع
 200 .٠ مم ازاى هس لس ع هس ماس رس 24

 ىفكُيف اًمكح اناّرَق تعي ام ام ءاعطَق اًنآْتَق تكي اَميف ُهَّلَحَم نأ تيجأ
 0 جا ًْ هو: ل < 0 ٍِ و 0 و 0

 ريغ نم هطخب فحصملا يف اًهتاَبِْإ اضْيأ . ٌينَظ لك يف يفكَي امك نَظلا هيف

 اًوّملَأ َنْعَم ىف ريكن
 20 7 ع او لس عار يبا ى اس ل 3 2 2
 لم م86 <« ده .

 اهدحاج اناَرق تناك ول بق نإف

 نوكي آل ُيِفْكَتلَا اًضْيَأَو ءاَهْتبْتُم رفكَل انآْر  ْنكَت ْمَل ْوَل اَهَّنَأِب :َبيِجَأ 8 ص 6 و 0. 72 يع 8 08 رم 4 0
 «رس م
 يِقاَي ْنِم م ٌةَءاَرَي اَدَع اَميف اَدَكَو ءاّعْطَق ةحئتافلا ٍلَوَأ نم ٌدَيآ َىهَو «تاكظل

 أَو [؟ :ةيآلأ /ةَحتاَملأ ٌةَروُس ١1 «هَّنِب دمحلا# ب اَهَيَلَصُي ْن أ ٌةَنشلأَو

 .ٍةءاَرقلاب ٌرهَجْل ٌعَرْشُي ْثْيَح اَهب



 « عاَجش يبأ ِظاَمْلأ َلَح ين م انقإلا» 551

 مارا ثم هو راف هاو ا. هاف فاو هع دو دع أاع وده ولو هاف واق ياو او وأو ده ىو ىو دوه ا.ه هو واهو ساه افاق عاف و واو اه اعلاو

 2 2 هر ها م. .٠ را هه

 َلَدَب ملل نكن ْنَم وأ دداَق مَّن ْؤَلَ ءةَحِتافلا ففوٌرخ ةّياعر ٌبِجَيَو

 َلاَذ َلَدْبَأ ْوَلَو مظّنل ِهِريِيْغَتِل ةَمِلَكْلا كلت ُهْنَءاَرِق ّمِصَت ْمَل َرَحآب اهْنِم فْوَح
 0 معلم سوم س2 هل 2 074 كر وثم لل هوم 2

 رْيَغَو يِفاَرلآ َقاَلطِإ ئَضتْمأ اَمَك ٌحِصَت مل ِةَلَمْهُمْلاب ٍةَمَجْعُمل «تذزلا »
 ع رس م 2 2 ماا 00
 « هني دمحلا » َءاَح َلَدْبَأ ْوَل اَذَكَو ؛ةَعبت ْنَمَو يِشكْزرلِل افالخ هب مْرَجَل

 اَمَك فاك َنْيَبَو اَهَنْيَب ٌةَدٌدَرَتُم فاقلأب قطن وَلَو «ِءاَهْلَأب [؟ :ٌُةَكلا /ةَحتَْلا ٌةَروُش 1

 يف َلاَق ْنِإَو ُهُرْيَغَو ُنِناَيوُدلأ هب َمّرَج اَمُك ةَماَرَكْلأ ْعَم ّحَص ُبَرَعلأ هب ٌقطْنَت
 .ٌرظن هيف :179/4 «عوُمْجَمْلا»

 2 2 هرم سس 7 سس د هس عء ابر 1

 ؤلف َقلَمْسَبلأ ىف ثالث اًهْنم :َةَرْشَع يزال اَهِتاَديِدْشَت ةّياَعر ُبِجَيَو

 َدَدَش ْوَلَو ىَظَنلَأ هريبْغَتِل ةَمِلَكْلا كلت ٌةَءاَرِق ثلطَب ةَديِدْشَت اَهْنِم َفَّمَح

 نتا ُهَلاَق اَمَك ُهَأَرْجَأَو َءاَسَأ َفَنَحُْمْل

 ىو :َ سمس عبر

 طانَم هن أل فوُرْعَمْلا اَهِمْظَن ىَلَع اهب ين نأب اَهبيِترت ةياعر ٌبجَيَو

 نر ىَلَع يِنْبيَو هب َكَتْعُ مَ ينال اهي أَي ْوَلَف ءِزاَجْعِإلَأَو ةعالبلا

 ُبِحيَو «ٌلْضَفْلَأ َلاَط ذأ دَمَعت نإ ناسي لفل لي ْمَلَو هرب رمت هَ

 امك اوُلَص١ هم 8م عال هذلوا ىلع هامل يأ نأ هيلا

 ٌيَباَسَتلَأَو ,4 : مُقَر «غ50ه/١ ٌدلْسُمَو ؛ال46 : : مُقَر كلا ١/ ٌيِراَخُبْلا (يَلَصَأ ين 2 1



 4 د. ده ا. دعاه ا.د. هاو ا. اها. دقو و وأ. ياه او ده هاهو هاو هاف هو دو سه د. اواو و و دوو هواه دق دو .٠ اهو دوا. دهعأاو هى اوأاو

 [ :مقَو 4 َناَجِح ٌنْبَأَو 05 :مقر 0455/5 دمَْأو ٠ :مُقَر 5

 ٌتوُكُس وَ ءاَمهيف ِرذُع الب اْرُع َلاَط ٌتوُكُسَو لَ نو ٍرْكِ لَم اه
 وكس: فالخب «ةَءاَرِقْل ِنَع ضاَرْغِإلأ كلذ راَعشِإل ة ٍةَءاَرِقْل حطم هب َدِصَق

 ٍرهَس ذأ لج ْنِ رذغب رق لحم ذأ «ليوط ذأ عطل هب ِصَْ رص
 28 وت اذإ هْيَلَع هحْنَفَو ه هِماَمِإ ِةَءاَرَقَل 4 هنيِمأَتَك ٍةاللّصلأب ٍركذ ٍقّلَعَت وأ «ٍعاَيعإ

 عت تب غو طوول مم ع هن
 راس ذأ

 فوٌّرح ْنَع اًهفودُح صنت 1 َةَقرفَتم لَو ءاهب يّتأي اهِتاَيآ ددع تت

 ةحتافلا وم
ّ .6 

 هد

0 
3-7 7 

2 039 2 

22 

 ع 2 مس

 5 نأ ني 00

 ّْمَأ اًموظنَم نْخَم ُةَقْدَمَتُمْلا َديِقت أ مهِقالْطإ ٌرِهاَظ :ٌةيِبْنَت

 .[؟ 37 كفا ةروش 1 42ه »5 الإ

 ُهَفَلْطَأ اَمَك ئاَنْخْمل يِناّنلأ : َْأ ىهَو + :(عوُمْجَمْلا يف لاق

 .اًهِلْضَأَو (َةَضْو ّرلآ» يف ُهّرَقَأَو َلَوَألآ ماَمإلآ َراَثْخَأَو ٌكوُهْمُجْل

 ىلع لوُم وثخم ْهتالطإَ .ماَمإل ةَركذ اَم ٌزاتخملا : ٌنِعَرذألا لاقَو 0 5 ها 5 -. 22 مم 22 2 م 00 0 7 هم
0000 - 7 3 0 

5 



 ماه د. ده. د. فاق ا. ها. هاه هده هو فو هاه ده ده ده هاه ده هده هاو و ده ده هو او او هو هاف اه هاو د. اه هاه هاف هاه هاهو

 نسخ غنج يملك َنْيب اَعْمَج َنوُكي نأ ُهبْشُي دب اَذلَهَو

 ينو لزو ةسضأ ذب اب ليو ب لب حيا ففي اري
 2 6 هر هوم

0 

 ٍلَوَأ يف ةّيآلأ نِسْحُي َناَك نإَف ءِلَدَبْلَأَو لضألأ َنْيَب ُبيِترتلا ُبِجَي
 ةيآلأب مث ٍلَدَبْلاِب ئَتأ ةَحِتاَعْل َرِخآ َناَك ْنِإَو ءَِدَبْلأب يأت م ث اهب 7 ةحَئاَقْل يحرم رع ار هم م6 ر مقص دم اش6م

 أ من ٍطَسَوْلَأ يِف اَم أَرَق مث ل م61 ما ا د ا 2

 هحجر

 ٍركَّذلأ َةَمَجْرَت ْنَع َنَح هِهَّلُك َكِلَذ 2 2 نإ 250 يف ٌئيِوَوْبلأ

 ْمِجْرَتي اَلَو هسفن يِف ٌبِجاَو ُهَنأل هْنَط يِف ةَحَتاَمْلأ ٌرْدَق ٌةَفَقَو ُهَمِرَل ,ِءاَعّدلأَو

 .ةنوذ اَهيِف زاجل تاَوفِ ريبكتلا فالخب هاَهْنَع

 اَهِجِراَحَو ٍةالّصلا يف اَهِئِراَعِل ةَفيطل ٍةَتكَس َدْعَب ِةَحِتاَفْلا َبِقَع ّنْسَو
 ءاهجراَح اهب َسيِقَو ةالّصلأ يف [؟44 :مقرت يذم ُةاَوَر «عابتالل 'َنيِمآ١

 ىنْعَمِب لْعِف ْمْسَآ َوْهَو ءُرَهْشََو حَصِفأ ٌدَملَأَو ءِرْضَقَو َّدَمِب اَهُميِم ةفْمَحُم
 ةّيرْهَج يف ُنَسْيَو ؛َءاَعَّذل هدضق ناصع لميلاد ولو ْبِجَتْسُأ
 َعَم ُموُمأَمْلآ َنمَوُي ْنَأَو هَل اَعَبت ِهِماَمإ ٍةَءاَرِقِل موُمَْمِْل َّتَح وَُلَص هلل اهب َرَهَج

 :مفَو 2007/١ ٌمِيْسُمَو 1040 :مقر 37١/١ يراَخبْل] ِنْيَخْيَّسل رب ِهِماَمِإ نيِمأَ



 ا ٌينيِبْرَسلأ بيِطَخل لأ َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمل

- 

 ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو ,”0 :مقَر 2370/١ ُيِذِمْرَتلُأَو 7 :مقَر ,157/1 َدّواَد وُبَأَو ؛ 4٠

 4194 : مُكَر لال ١/ ٌكِلاَمَو 4807 :مَفَر 2الال ١/ هّجاَم ُنْبَأَو 8 : مُقَر ء15 4 /” ُييِئاَسَنلَأَ

 ُيَقَهَِيْلَو اهم : مقر ءالال /* ةَمْيَرْخ نْبَأَو ١" ٌيِِفاَسلأَو ا : مَقَر مع /؟ ُرَمْحَْأَو

 َنيِمَأ ُةئيِمَأَت َّقْفاَو ِنَم َنِإَف اتم ْماَمِإلَ سَ اذإ» 798١[: :مقَر ه5

 . هيد نم مدت َمُهَلَرِفغ ِةَِبالَمْل

 و هراوو - 2 0 هر و 2 31
 0 5 0 0 ماس ب ًّ 0 م - 1 50 ساس نإاع 0 .
 .ٍناَرَقلا مآَو «ساتكلا ةحتاف : ٍءاَمْسَأ ةّرشع اهل باتكلا ةحتاف :ةدئاف

 لآل ا 1 1 ا 1 هر هر

 2 سو - 1 نه 1 ها 0 و 7-00 8 606 ريو 2 1[ هه ذأ ع

 ,ةيفاكلاَو م و «دمَحْلا ةروسو «ىناثملا 1 و «باتكلا م
 7 ها هه

 4-2 همم

 .ْنِماَسَألََو ٌفاَّشِلَأَو ةَيِفاَوْلََو

2 
 2 ا 5 314 أ .

 «أاوعكسرأ # مات هلْوَعِل (غوكلا) : ٍةالَّصلا ٍناَكْرَأ ْنِم ُنسِماَخْلأ ()

 كل /ه يِراَخْبْلا] « ٍةالَّصلأ ىلإ َتْمَق اذِإ» : رَبَحْلَو [00 :ةيآلآ /ّجَحْلأ ٌةَروُس ؟؟]

 9 ظ5ً

 اَمْأَد دِعاَقْل عوكُذ َمَّدَقَتَو «عاَمَجٍؤللَو | [*وال مَقَر 098/١ خل مو ؛ 58910 : :مقَر

 َرْدَق «هيف سانِخنأ آل اًصِلاَخ ًءانجْنأ َِنَحْنَي 4 ب نأ َوُهَف مِئاَْلا ّقَح يف ِعوُكْدلا لَ

 ٌلصْحَي الَق ءامُهَعضَو دار اذإ هيمكو ةقلي ليتغشلا يدي ينعاد وُ

 3 امق وأ اَنّرُصَق وأ ُةاَدَي دي ْتْلاَط ْوَلَف ءاَعوكُر ىَمَسُي ال ُهّنأل سان

 ْئَش َلَع ٍداَمَتْع اًمتعاب 1و نيعُمب هب الإ َركَذ مَع َرَجَع ْنِإَ كِل ْرَبَبْحُي مل اًمُهْنِم

 هول هه لع راج و



 « َءاَجش ىبأ ظاَمْلَأ لح ىف ٌعاَنفإلا» 50 2 2 6 كر 7 .٠
 2 هر 1 1

 عر ص
 ء هيف ةنينامطلاَو

 رس

 رقد فر ةراكي .4 تيا ره رهرع ندم
 مث هسأ | | دز

 "0 لسمو ؛ هال : : مَقَر ا ٌُيِراَخْبْلا] ٌداَمْلأ ةتالص ءىسملا ِثبيِدَحل
 هس ووأثر قحْسَت عابر معر 0 6. قر

 هور ْنَع ُةحْفَر لِصَفنَي ْتْيَحب ءاّمكاَر ُهؤاَضْعَأ ََقَبْسَت نأ اًهلقأ «[791/ : مكر

 ةِصَْي الو أمامَ يول هاي وُ الَف ءوِطوَفُس : يأ هوي نَ ةماعر ْيَأ

 د نذل «ناَكرَألَأ ةّيِقَب ْنِم ِهرْيَغَك ءال مَ َوُه ُهَدَصَق . عوكل ريغ ٌيِوَعْلب

 ُهَفَرَص ُهّنَأل ءينكي ْمَل اًعوكُر ُهَلَعَجَف ٍةَوالِتِل ئَوَه ْوَلَف «هْيَلَع ٌةَبِحَسْنُم ِةالَّصلآ

 . َعَكْرَيِل ُبِصَتني ْلَب ءبِجاَوْلأ رْيَغ ىلإ

 موُمأَمْلا ّنَطَف كاَهَبِقَع َّعَكَر مث ٍةَدْجَس يآ ُهُماَمإ أرق ْوَلَو
 تك بَ ٍدوُجّسْلَأ ِنَع َفقَوَف ْدُجْسَي ْمَل ُهآَرَف ؛ ا

 .هتعباَتُجِل كلذ ٌدفتْعُيَو هَل ُثَسْحُي

 ع

١ 
 0 د 1١ 00 ع

 ِإ عع ام

  4راسا ١ > 2 ع ٍْغ

 21 ا 34

 هه

35 
 اذ

2 

0 2 
3 

- 

 ١ ر ا ؟ ُل -ّ اتلسأا

 ُلَمْكَأَو

 َرُك ُهكَرَت ْنِإَف . [4ة4 : :مقرا ٌمِلْسَمُهاَوَر . عام بتال ٍةَدحاَولأ ةحيِفّصلأك ِناَريِصَي
9 

 8ص

 ْتِيَحِب ٍصِلاَخ ءانجْنأب اَمُهُدَُي ْيَأ .قْنْعو رهط ةيِرْنَم عوكل
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 عابتالل هيَمَكب هينِبكُر ُلْخَأَو هْيَلِخَفَو هْيَقاَس ُبْضَنَو . ملدا يِف 4 ُهْيَلَع ّى صن

 اند ةلبقْلا ةهجل اطَسَو قيرت ٠ هِعباَصَأ ةَقِرْعتَو 8/5١. :مقر] ٌيِراَخُملأ ار

 لب «هيَتبكُر ِهْيَدَي ْلَصوُي ال آ ِنْيَدَيْل ٍريِصََك ُهْوْحَتَو ُمُطْقَألاَو ءِتاَهِجْلا ُفَرُش
 رخل تعيس نإ اهطادخإ لبد أ انت املس ل فلس



7 
 ٌينيبرْشلا بيطخلا دّمَْحَأ ِنْب ِدَّمَحَمِل *”ذ هل 0 ا 000

, 

 ص عل ع 0 2 ربما م در © صار وك 207

 , ُْدْوَجُّسْلَاَو « ِهْيِف ةنْينْأَمْطلَاَو « لاّدتْغالَاَو | ٌعِفَّرلَأَول

24 

 يف ُهَحَكَص اَمَك ةلفاتل ْوَلَو «(ٌلاَدتْغالا) : ةالَّصلأ ٍناَكْرَأ : ْنِم ٌعباّسلآ ()

 ةلْسُمَو 08907 :مْقَر 5700/٠ ئِراَكِْلا] ُهَتالَص ِءيِسْمْلأ ٍبيِدَحَل (ٍقيقْحَتلَ»

 هِعوكُر لبق ِهْيَلَع َناَك اَمِل دوُعي نأ دبل ِدْوَعِب لصْحَيَو لذا :مَقَر 4/0
 مو ل

 .اًدِعاَق ْوَأ َناَك اًمئاق 39
 هر

 ءيِسُمل ربح يف امك (هيف ةئينأمْطلا) : ةالَّصلأ ِناَكْرَأ نم ُنِماَّتل 00

 كقتْسَت نأ ء[891/ :مُقَر 198/1١ ٌمِلْسُمَو 40891 :مُقَر 7707/٠ يِراَخْمْا] ُهَتالَص

 ىلإ هدْوَع ْنَع ُهُعاَفتْرأ ٌلِصَفْني ُتْيَحِب ءهِعوُكُ لَ ِْيَلَعَناَك ام نَلَع َُواَضْعَ

 دع ويف أَمَا لبق هوز نع طقس مق ْنَع عكر لَ هْيَلَع َناَك ام

 .َدَجَس مّ ًالِدَتْعُم َضَهَت اَهَدْعَ ُهْنَع طَقَس ْوَأ َلَدَتْعأ مّ َّنَأَمْطأَوِهَِْإ ابوُجُو

 ُهِصَقَي لَو َدَجَس من ابوُج ُو َلَدَتْعأ ؟ُّلاَدتْعأ َمَت ْلَه ّكَش مث َدَجَس ّنِإَ

 :ةالّصلأ عْفَر ْنَع َكِلذِل ُهعْفَر فكي مَلَْيَحَك ِءْيَش نم اً َعقَْولَف هرب
 ْ .ّرَم اَمَك ٌفراَص ُهَّنَأل

 هلْوَقِل ءَةَعْكَر لك يف ِنْيَتَرَم (ُدوُجّسلا) :ةالّصلأ ِناَكْرَأ ْنِم ُمِساَنلآ ()
 اذإ» : رَبْحِلَو 10 :ُديآلا مَكْلا روش 1١1 # اوُدْجْسَأَو اوهكحرا # : ىلا

 ء[لؤا/ : مقر 298/1١ ٌدِلْسُمَو ؟0891 : مقر 790/0 ُنيِراَخْتْلا] (ةالّصلأ ىلإ َتْيَق

 اََّلاَحَم يف ةينأنطلا ُهُهْضْمَب َّدَع اَمُك ءاَمِهِواَحَتال اًدحاَو اَنُكُر اَدُع اَمَّنَِر

 .َكِلْذِل اَدِحاَو اَنُكُر عَبرألا



 ماه ف افاق فاق هده أاف فاق فداه واو ف او هاو و هو وا« م ده واو هع دفع اه عادوا ف اق هاف ها واو هاو هاو و اواو هاف هاه

 أ

 هلق : اعْرَسَو ؛ُنلَدَتلاَو ٌعوُصْخْلا :ليِقَو هٌُلْيَمْلَاَو ُنُماَضّتلَأ :َةَعَل َوْهَو

 َتْدَجَم اَذإ» تخل ريش وأ ضزأ نم لع يلَصي امدهبَج ضْْب رشا
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 ؛1841 :مَقَرَ] (هحيحصاا يف َناَبِح نبأ ُهاَوَر (اًرقت نت ل َكَتَهْيَج 316 َكَيَهْبَج ْنَكَمَف

 .[؟ 7/5/7 ؛ذئاَوَّرلَأ عَمْجَم١ يِف اَمَك ُراَّرَيلأَو

 . كِل اهْيَلَع ٍدوُجْسلآ مْسآ قْدِصِل ةَهبَجْلا ضخبي : ب يفكأ اَمَنَِو

 .اًمُهْعْضَو يِفكَي الق ْفْنألَاَو ُنيِبَجْل (ةَهَْجْلا» :ب َجّرْخَو

 ذإ اج هيئاَمع ذأ ليرطلا همك فرط وب لت ىلع دس نإ

 : 7 ايلا ادم َناَك نإ جي مَ دق هَداَع ىلع ليوم هِيَ وأ وُ
 ٍدوُعَق نم َّلَص ْوَلَو دوج َداَعأو لِ مَ الهاَج وأ ايان وأ «ةتالَص

 خلاب يلا د ٌرُضَي مل َكّرحَتل ماَيِق نِم ىَلَص ْوَلَو هتكَرَحب ُكّرَحَتي
 .ُهَرَكَذ ْنَم َرَأ ْمْلَو «ٌرِهاّظلآ َوُه اَذلَه هما

 ( هتكَرَحِب 2ك حت ْنِإَو ٍلِصَقنُمْلا مُكُح يف َوُه اَم اب لِصتما :ب ب جّرَخَو

 . ءوُضْوْلا ٍضِقاَوَن يف «عوُمْجَمْلا» يفاَمَك لع ُدوُجُشْ ٌةْضَياَلَف هِي وع
29 

٠ 

2 
 ْض 5-2

 وَ
 هه

 "غشا ا

 هتهبجب هتهبَجِب ْتَعَصتلَف ِةَقَرَوك هِدوَجس ْعِضْوَم يف يف ِءْيَش نَلَع َدَجَس ْرَلَو

 سس ص

 .رْضَي ْمَل َدَجَس مث اَهاَكَن ْنِإَو َكَض اَيناَ هيلع َدَجَسَو ُهَعَم ْتَحَفَتْرَأَو

 ءاَتَلاَرإ ْيَلَع ٌقَش ْنآب «ٍةَروُرَضِل هوخَن وأ حرج ٍةَباَصِع ىَلَع َدَجَس لَو

 دل اَذَكَو «ىلؤأ اَدلَهَف رْذُعْلِل ِءاَميإلآ َعَم ُهْمَرلَت ْمَل اذإ اند ٌمَداَعِإلآ ُهْمّرْلَت ل



 نع 508 0 00 سامو

 1 هوس © م م
 .٠ ص ا ةيأاس أ

 هر مر هر

 0 8 ا مه 21 هه 2 سو أ 21 5 - لحس

 هركذ ؟هتَرْشَب لثم : َتَبَن اَم َّنأل هِتَهْبَج ىَلَع َتَبَن ِرّْعَش ىَلَع َدَجَس

 . (هيِواَنَق» يف ُوَعَبْل
 هم َِ سا فه 2 سه دش هييسو م ع 2-0 00

 ِهْيَملَق عباصأ نطاَي نِمَو هّيفك نطاَب نِمَو هيتبكز نم ٍءزج عضو َبِجَيَو
 :مُقَر "ه4 ١/ مِلْسُْمَو ءالاله :مْفَر 380/١ ُيِراَخُبْلا] نّيحْيْشلأ ربخل ٍدوُجُّسلأ ىف

 2383/1 هّجاَم ُنْبَأَو ؛؟917١1 :مَقَر 309/7 ٌيَباَسَنلَأَو 9 :مُقَر 2370 ١/ واد وُبَأَو

 ُنْبَأَو ؛1107 : مَقَر 037" :ةَحَْص ُيِسلاَيْطلَآَو ؟19177 : مَقَر 218١/١ قارّيلآ ُدْبَعَو ؛88» :مَقَر

 : مُقَر 917/١ َُيِمَلْيَدلَأَو ؛1454 :مُفَر ,844/4 ىّلغَي وُبَأَو 1 : مقر 386/١ يش يب

 ؛نّيَببك ُدلَأَو نْيَدَيْلأَو «ةَهْبَجلأ : ٍمُظعأ ةَعبَس َةَعْبَس ىَلَع َدُجْسَأ ْنَأ تزمأ» : [0

 . (َنْيَمَدَقْلأ فاَرْطَأَو
 و

 . (مألآ» يف ِهّيَلَع ّصصن امك ِنْيَيبْكُلأ ْفْشَك ُه ركب لب ؛ ءاَهْفْشُك ُبِجَياَلَو

 لك ٍضَْب ُعْضَو ِهْيَلَع ُبِجَب لَه ٠ ءِلُجَرَأ ُعَبَْأَو ِناَس

 َفَرَع ْنِإ «َكِلَذ يف ُْرَظْنُي ُّنَأ ُرَهْظَي يِذَّلأ ؟ آل ْمأ اَمُهَدْعَب اَمَو نْيَبَهْبَجْلا َّنِم

 عضوب بجاّولأ ةَدْهَع ْنَع ٍجوُرَحْلأ يف ذ ايفتكأ الإَو هب َراَبِتْغَأ د َدَيا دل

 00 0 ََي .ر همر مم او هر
 اهلك تناك نإ نيج سعياصأت طلو 0 ريل أ ىدحإ ضعب

 داك داع د
 تدوحو 4



 ماو هانا. هاو او ده هاي ده واو عاج هاهو سا. هي هع وأو سام. عاوأ و هاه اى ده و ده هاه واه هاو ولو وة ه هاف هافا»

 هه

 اذإ» :ٌراَمْلا ربحلل دِيَأَر لَفِي هووُجُس لَم ٌبِيِصُي نأ بجيو «[91/
 هت

 :مُقَر 2و١ ٌةِلْسُمَو ؛هم47 :مُقَر 7007/٠, ُيِراَخبْلا] ُةَئالَص ِءيِسْمْلأ ثي

 ادئاَوَّزلَأ عَمْجَم» يِف امك ُراَّرَبلَاَو ؛1447 :مُفَر ءَناّبِح ْنْبآ] (َكَتَهْبَج ْنَكَمَف ٌتْدَجَس

 .[ اا

 َسبَكْنال ٌُشسيِشَح < وأ نطق ةتخَت َصضِرُف ول ُتيَحب لما نأ لَآ تم :عَمَو

 :ِءاَضَْألآ قب يف اذه ين هي اَلَو كلذ َتْحَت ْتَضرُف وَل دي يف ُهَْنأَرَهَظَو
50 

 . «قيقخَتلأ» ةَراَبِعَو (ةَضْوَرْلَا» ِةَراَبِع نم ُذَحْوُي امك
 ماها 58 7 رم رهن

 ةلئقلِل ةّموَمْضَم اًمُهَعِباَصَأ َّرشنَيَو هيبكتم َوْذَح ِهْيَمَك َْعَضِي ْنَأ ُبَدْنُيَو

 لق «عوُكْؤلا يف رم اَمَك ِدوُجُسلآ ريم يوي آل ْنَأ ُبِحَيَو ءاَمهْيَلَ دعي
 يف ّيِوَهلا ءاَتنال ُهّنِم َيِوْمَيِل ِهْيِِإ ُدْوَعْلا َبَجَو ٍلاَدتْغالآ َنِم هِهْجَو ىَلَع طَقَس

 لإ ادوُجُس ٌكِلْذ ٌبَسْحُب لبد وعلا همَولَي مل يهل َنِم طقس نك طوق

 ٍدوُجّسلأ ُةَداَعِإ ُهْمَرْلَي ُهَنِإَف ءْطَقَف اَهْيَلَع َداَمِتْعالا ةَهْبَجْل عضَوب َّدَصَق ْنِإ

 .ٍفِراّصلآ ٍدوُجُمِل

 . هم 0 ً ىو 1 هَ 000 ؛ 6 و م6 1 0 نا

 وأ ين الب وا .دوجسلا َةّيِنب بلقن هبنج ىلع يِوَهلا نِم طقس و

 ٍدوجْول ِهْزْجْي مل ةّماقتْسالا ئّون نإف 0 َدَجَسَو ةّماقتْسالآ َةَيِنَو هيد

 اع َماَق مم و هع 2 و لحعسي ت 7

 اًملاَع ادم اع ّماق نإف ءدِجْسَي مث موق وعي 4 ُدُجْسَي مث ُنسِلْجَي لَ ءفراَضلا

 قا هم

 قرص كِل عم ات قرط شور يف عر انك لح ل
 و

 .اًدماَع ةالّصلآ ين هَلْ ُداَرُي ال الخف َداَز هنأ ٠ ةَثالَص ْثَلَطَب ِدوُجّسلَأ ِنَع
 «”-_ هل



 *هم .٠ 1: 000 نة داع

 0 4 00 - سس وى م
 <« هيف ةنينامطلاَو ©« نين ثسْؤولجْلاَو

 رهيب وه نم

 هَحَّخَص ه0 20 8-5 0 ووو 4 0و 02

 امن 4 مق كلارا ٌيِناَسَنلَأَو يحلل : مَقَر ,5/1”2 5 ذاك وت يي ) َناََح
207 7 

 ولف ١11١5/١[« ْنَقَهْئَبْلَو 508/1 يش يبأ نب

 بَسَح ىَلَع لَ ايام َكِلذ عاين نكي مل ال م َةَنيِفَس يف َّْلَص

 .دداَن ردع هنأ ٌةَداَع اًعإلأ ُهْنَمِرَلَو هلاَح

 وع و لل ع 27 ساس م ل
 ةنكمأ ْنِإَف ٠ َّمَص كِلذك الإ د ُدوُجّسلأ اَهَعَم ُهنكْنُي ال ٌةَّلِع هب َناَك ْنِإ َْح أ

 الب زأ ءَكِلَذب ٍدوُجسلآ َةَئْيَه لوُصُحِل ُهَمِرَل سيكتب ٍةَداَسِو ىلَع ُدوُجُسل
 هل

 ُدبَأَو كد 5 مخأو ؛ 45 : مَقَر ا
 ادد

0 9 
2-4 

 ٌءاتحنالا هيفكي لَب ءدوُجّسلَأ َةَنْيَه ب ِتاَرَقِل اَهْيَلَع ُدوُجّشل ُهْمَرلَي مل سيكنت
3 

 . (ريِغَّصلأ حْرّشلأ» يف اَمِل افالخ ُنكْمُمْل
200 

 ْوَلَو «(ِنْيَتَدْجَّسلآ َنْيَب م سوُلُجْلا) :ةالَّصلأ ٍناَكْرَأ ْنِم َرَشَع َيِداَحْلآ ()
 .٠ ا نا .٠  8 78 9هم وس عر م 3 7

 امك ءاَسِلاج ّيوَمْسَي تح ْدْجسَي مل هر عَن اذإ ناك : كي هنأل « لفن يِف

 لَمْ ل (ِنْيَحِِحَّصلأ» يف ١/ َدْواَك وُبَأَو ؛ 448 :مْفَر "هال  3708/1١ُدْبَعَو 4787“ :مُقَر

 ىلَع ّدَر هيف اَذلَهَو «[11331 : مَقَر 3 يش يأ أَ 4: : مَقَر 265/7 ِقاَررلأ

 2 ع2 ها 8 00 11 م ا”

 دحك عفر ىنْذأ ضزألا نع ُهَسَأَر ري ل

8 

 أ
 يِسُْمْلأ ثيِدَحِل (هيف ةَئيِنأَمْطلا) ةالّصلا ٍناَكْزَأ ْنِم َرَشَع يناَثلأ (5)

0 

 دل نأ ٌبِجَيَو 1891 : : مُقَر 2798/١ لسمو ؛588إ/ : : مقر 0و ُيِراَخْمْلا ُهَتالَص

1 

 : في مَ ءْيَش ني اَعَر عقول . عوكُرلأ يف ّرَم اَمَك َُرْيَغ هِعْفَرِب َدِصَقَي



 ّ و 0
 66 رو 7 وم 0 2و مرو دع ل
 2 هيف دّهشتلاَو « ريخالا نسولجلاَو

8 
 أ

 «َلاَدتغالا آلَو ُهَلّوَطُي ال ْنأ ُبِجَيَو ءِدوُجّسلَأ لإ َدوُعَي نأ ِهْيَلَع ُبِجَيَو

 الب ُرْبَكي هلمْكََو ءلضَفْلِل لب اَمِهِتاَذِل ِنيَدوُصقَم اَسيَل ٍناَريِصَق ِناَنْكُ اَمُهّنأ

 .0.0/* ئربإلا ٍناَخِيَسلآ هاَوَر عاَبتالل هدوُجس ْنِم سَ عفو مم دي مفر

 ُهَناَنَب يِتَأَيَسَو ءاَشرَتُْم َنسِلَجَيَو 81 :مُقَر 2398/١ ٌدِلْسُمَو 40891 : :مقَر

 نمور امها ثْيَحب هيب نايف يذل اَضاَو «حايْمال

 ْزِفَغأ ّبَر :ًالِئاق ءٍدوُجّسلآ يف امك ةلبقَلل ةَّموُم وُمْضَم ُةَعباَصأ اًرئاَن «عباَصألا
0 

0 

 مث «عابتالل ؛ يِنِفاَعَو يِنِدْهَأَو ينفذ يِنمفْرَأَو يِنرْْجَأَو يِيْمَحْرَأَو يل

 . لَمْكَألاَو َّلقَأْلا يف ىّلوألاك هين ُدُجْسَي

 رك ٌلَحَم هنأ (ذيخألا ثسولجلا) : ةالّصلأ ِناَكْرَأ ْنِم ٌرَشَع َتلاَّتلَأ 0(

 . ةحتافلا ةء رتل ماَيِقْلآَك ابِجاَو َناَكَف ءٍبِجاَو

 وللا : : ْيَأ هي متل :ةالّصلا ٍناَكْزَأ ْنِم َرَشَع َعباَرلآ (و)
 ْمالَّسلَأ : ٌةَحَّتلَأ انْيَلَع ضَرْفُي نأ َلْبَق لوقت اَنَك :ٍدوُعْسَم ِنْبَأ ِلوَق «ريِخَألأ

 ُمالَّسل :َلئاَكِم ىلع 8 ؛ليربِج ىلَع السل ىِداَبِع َلْبَق شأ َلَع
 ؛ْمالَسلأ َوُه هللأ 0 لأ لع ْمالَسلآ اوُلوُقَت ال» :ئكب َلاَقَف ؛ِناَلُف ىَلَع
 نعق# مقرا ُيِنطَفَراَدلآ ُهاَوَر .هرخآ ىَلِإ 2. . .شل ُتاّيحّتلا :اوُلوُق ْنِكَلَو
 : مُقَر 55/١ د َةُواَد وُبَأَو 4 : مَقَر سدا اك سمو ؟5455 : : مُكَر هه ُيِراَخْبْلَو

 لا/8/5 َناَبِح ُنَْبَأَو 4899 :مَقَر .350 ١/ هّجاَم 5 ؟11/ال :مَقَر 50 /" يِئاَسَتلَأَو 4

 ُدْبَعَو 4198 :مقر 670١ ةَبْيَش يبأ ُنْبَأَو ؛1877 :مقر 0١ ُدَمْحَأَو 41944 : : مَقَر

 : ِنّيَهَحَو نم هيف ٌةلالَّدلَأَو «[7030 :مقَر 159/5 َقاَزَولأ ةرس 6 م



2 
 *تنعب .  ظ3 لأ نيش .5 ياسو

 ٌئبيب | بيطخل دّمحا ِنْب ِدَّمَحَمْل
0 

 ن0

 هه هه 2

 : رار امو بك“ ع هئف للك ةيثلأ نيلع ٌةالَّصلأَو

 ٍضْرَفلأب ٌريِبعَتلأ :اَمُه ُدَحَأ

 .ةلَصلا َرِآ سوُنُجْلا يف ُهْصَْق كرما ؛ هب رمل : ىِناَنلَأَو

 :هيف َلاَقَو 944 :مْفَرل ٌئِذِمْرَتلَأَو [115 :مُقَرَ ُيِعِفاَسلأ ُهاَوَر اَم ُهَّلَقَأَو

 ُهُئاَكَرَبَو هللا ُةَمْحَرَو ْىَّبلأ اَهُبَأ َكْيَلَع ٌمالَّس ش ُتاّيِحَتلأ» ٌحيِحَص ٌنَسَح

 اَدّمَحُم َّنَأَو هثلآ ّلِإ هَل آل نأ ُدَهْشَأ ءَنيِحِلاَّصلَ هنآ ٍداَبِع ىَلَعَو ََْلَع ٌمالَس

 (ُهَلَوُسَرَو ُهُذ ءاَدَّيَحُم َّنَأ» ؤأ (هللأ َلوُسَر

 و نك ريبرسش س1 اا و 2-2 2ع ُ نإ ةهامصارس

 هؤازجإ تاّوَّصلا : يِعَرْذ الا لاق ؟(هلوُسَر ١ دمحم ناو» ىِرِجَي و

 َءاَمْجإلأ اَوَكَح ْدَقَو .4ُةَلوُسَرَو ُهُدْبَع١ : ظفلب ٍدوُعْسَم نبأ ِدْهَسَت يف هتوبثل

 . (هُدْبَع» :ةَطْفَل طّرتشأ اَدَحأ أْمَلعأ لَو ءاَهّلُك ٍتاَاَورلآب دعما ِزاَوَج ئاَع

2-4 
 ُتاَبيطلأ ُتاَوَلّصلا ُتاَكَراَبُمْلا ُتاَيِحّتلا» :ُهَلَمكَأَو ُدَمَتْعُمْلَأ َوُه اَذَهَو و ينل ىص ع هلّصلا ُث م2 ما رار مم رو ءاسر

 ٍداَبِع ىَلَعَو اَْيَلَع ُمالَّسلأ ُةئاَكَرَبَو هلل ةَمْحَرَو ينل اَهُيَأ َكِيَلَع ُمالَّسلَأ ىف

 . (هللأ ُلوُسَر اًدَّنَحم نأ هَذَا 7 هللا الإ ةنلإ ال نأ ُدهشَأ ؛ َنيِحْلاّصلا هلأ

 .(ديف يكب لأ ىَلَع ٌةالَّصلا) :ةالَّصلأ ٍناَكْرَأ ْنِمَرَشَع َسسِاَْل 2

 ارش 701 4 يلع ارْثَص» :ئَلاَحَت ِهِلْوَقِل ءِريِخَل ٍدُْشَتلا يِف : يأ

 ريغ يف ُبجت ل اََّنَأ ىَلَع ُءاَمْلْعْل َعَمْجَأ ْدَق ْدَقَو :اوُلاَق [5 :ةيآلأ /باّرخألا

 جوجخت ري يف هرم اَهيوُجْو ُلِتاَملآَو ءاهيف اَهبوُجُو َنّيعَتَع ءٍالّصل



 ياو ده د. وادم د. هاف او او د. ده ده واه واه ا. ده د. و هدف هاه و هاو واه دق هاو واه دو ولو واهو د .اوادو هاو هاه ا هلاه

 31 17 - هس يار هس اس سا ص 4 2 7 ًَّ

 هرخاآ لإ .2٠ .ِدَّمَحَم لا ىلَعَو ٍدَمَحُم ىلع لص ّمُهللا :اولوق' :لاقف
 ََ . . و م ىلا 0

 هْواَد وُبَأَو ؛401 :مُقَر 00/١” ٌمِلْسُمَو 44019 :مُقَر 21807 /: ٌيِراَخْبْلا] ِهّْيلَع ٌققتم

 ُنْبَأَو ؛1789 :مَقَر 248/7 َحيئاَسْتلَآَو ؛ 48 :مقَر مج ليلو هلم داذز ك0

 :مُقَر 217/١ قاَرَرلآ ُدْبَعَو 41414 :مْفَر ,344 /4 ُدَمْحَأَو 4904 :مُقَر ,355* ١/ ِهّجاَم

 .| ٠١7"

 -.مي د .٠ وس < و هَ 1 موس 5 2 م هم ةماس ( ها

 51 7 514 م هس هم دس 20 ص مو ا

 هاَوَر .هرخآ ىلإ ٠ . دمَحُم ىلا ئَعو ٍدَمَحُم ىلَع لص ملل اولوق» :لاقف

 .[1908 : مَقَرَل (ِهحِيِحَص) يف َناّبِح ُنْب أَو [|رمهه :مُكَرآ ينطق اذلآ

 هيف ُبِجَتْف اًمّرخآ ُدُهْشَتلَأ ٍةالَّصل 1 نم هَل بس ماَنُمْلاَو

 . "عوُمج ملأ» يف هب َحَّرَص

 :مقتا َةَناَوَع وب ُهاَوَر امك .رثولأ يف هِسَْن نَلَع هيلي لآ ىَلَص دَقَو

 ٍءر 8 يبومعيار 5) ناس ين ىما ١ يراَختلا] ( ل َصَأ نوُيْتْيَأَر امك اوَُص١ :َلاَقَو ؛(هديْسُم» ف دعا

 : مُهَر 2451/* ُدَمْحَأو ؛778 : مُقَر 24/١ َنِئاَسَلآَو 4574 : مْفَر 2456 ١/ دِلْسُمَو ال48 :مْقَر

 اَعَأَو «بوُجوْلا ِنَع ٌءْيَش اَهْجِرْخُي ْمَلَو 0 :مقز 541/4 ناب ناو 7

 ٌمِلْسُمَو ؛08417 :مقر ,ءا/م ُيِراَخْبْلا ُهَتالَص ِءيِسْمْلأ ِرَبَح - يف اًَهِركِذ مَع

 ُهَل ْرَكَذُي هَل اَدْنَهِلَو هَل ةَموُلْعَم ْتَناَك اََّنَأ ىَلَع ٌلوُمْحَمَ «[8910 : مقر ىؤ/0)

 .ٌمالَسلآَو ةيَملَأَو ُهَ آ م ولُجلأَو ُدَُمَتل

 ْذَحْؤُي الَو يعل اَهَّل ُدوُعقْل ب َبَجَو كو َيَبلأ ىلع ٌةالّصلأ ِتَبجَو اَذإَ

 . َنَصُمْلا ِةَراَبع ْنِم اَهَل ِدوُعَقلا ُبوُجُو



 ء َّلَص َمَُللا» :هل آو َمَلَسَو هْيَلَع هلل ىَّلَص يلا ىَلَع ةال ملأ ُلَقَأَو

 ىَلَع َتْيَلَص اَمُك ٍدَمَحُم لآ ىَلَعَو ٍدَمَحُم َلَع ُلَص َهُهّللأ» :اَهُنَمْكَو
 َتَكَراَب امك ٍدَّمَحُم لآ ْىَلَعَو ٍدَمَحُم ىَلَع ُكِراَبَو َميِهاَرْبِإ لآ ىَلَعَو ميه هد

 ٍضْعَب يِفَو ٠ . ذيج يو كنا يف ميهارإ لآ نحو مهاب نلَ

 . 1774 :مقر «يوونلل راكذألا باتك لدا ٌصقَنَو كلذ ىَلَع ةَداَيِز ِثيِدَحْلأ ف
0 
 ا

 كروم ثني » :نلاعت ل لا
 0 . [87 :ةيآلأ /ِووُه ٌةَروْس ١١1 64ج لأ َّلْهَأ ْيَتَم مم م 2

 د
 و أ
9 

. 

 0 :إ ٍدَْب ْنِم ءايبنألا لك :ٌهَدِ
 هِلْسَت ْنِم ْنُكَي مل ْمالَسلأَو ٌةالَّصلأ ِهْيَلَع ُليِعاَمْسِإ امو :ةلر ةكَصأ

3 

 ١ هر

 ةداَرفنأ كلذ ىف ةّمكحلا َّلَعْلَو : ٌيَزاَدلأ ركب ىبأ ْنْبَأ أ دَكَحُم لاق

 هم مرت م صو هسا ره 56
 .ُماَلّسلأَوٌةالَّصلأ ُمِهْيَلَع عيِمَجْل ُلَصْفَأ َوُهَف

 دز دع دع

2 

 ُدْضَقلَأَو رْيَغَو مالَس ْنِم هب اًيَحُي ام : : َيِهَو قّيِحَت عمَج ٌتاَحِحَّتلَو
30-0 

 ىَنْعَمَو ؛قْلَخْلآ َّنِم ٍتاّيحَّتلَ عيِمَجْل ُكِلاَم هنأ ىَلاََت هللأ ىَلَع ماَنَتلا َكِلْذب



 :ُتاَبيطلاَو ؛ُسْمَحْلا ُتاَوَلَّصلا :ُتاَوَلَّصلآَو ؛ُتاَيِمَّنلآ ِتاَكَراَبُمْل
 َكْيَلَع هللا ْحْسأ :ْيأ مالّسلا ُدْسَأ :ُهاَنْعَم ٌمالَسلأَو ؛ةَحِلاَّصلآ ٌلاَمَْأل

 قوَقُحَو ىلاَعَت مثلأ قوقحب اقل :َّوَهَو حِْلاَص ٌعْمَج َءْمَج َنيِحلاَّصلأَو ؛ِدْبَع

 ؛ٍدوُمْحَم ىنْعَمِب ٌدِيَِحَو ؛ُهَلَسْؤَأ ْنَم هم يح رَبَخ لب يذل :ّوُه َلَوُسَدلَأَو ؛ هِداَبِع

 .امَرَكو اََرَش لعَك :ّوهَو «ٍدِجاَم ىَتْعَمِب ٌديِجَم

 : مِلْسُم ِرَبَخِل (ىّلوألا ٌةَميِلسَسلا) ١ :ٍةالّصلأ ٍناكْزأ نم َرَشَع ساس 2

 ُهَقَفاَوَو «4ما/ : مقر 77 /1] ٌمِكاَحْل َلاَق (ُجيِلْسَتلَأ اَهليِلْسَتَو ٌريبكتلأ اَهُميِرْحَت 56

 يبأ ُنْبأَو ل : مُقَر نك" (طَسْوَألا» يف ُنِناَرَبَطلَأ اح : مُقَر م ُنَقَهْيبْلاَو ؛ ُنِبَهَذل

 . مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص 778٠[: :مقَر 3704/1 َةيَش

 سال ِنعالوُْشَم ناك َيلَصْمْلا نأ مالّسلآ يف ئّنَملآَو :ريبكلا لاقل َل اق
 هب لطب الو ««ِهيلعا جي الق ؛مكيلع ماسلا : ُهَلَكََو ؛ مهل لبق دق ُدَقَو

 اْوَكْبلَع يِمالَس» الو فاَمكْيلَعا لَو 'َكِيَلَعا لَو « بْئاَعِل ٌءاَعْد ُهَّنل ع

 . ملص ْتَلَطَبميِرخّصلأب هَ عم َكِْذ دمعت (ْوَكْيلَع ُمالَس١ آَلَو

 ء ا( عوئجملا يف هلق : امك ِةَهاَرَكْلأ ّعَم م ماس كلَ ىِزْجُيَو

 وُنأَمْل ُهَل ىشلأ ُةَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ُمالَّسلأ» :ُهَلَمْكَأَو ءّصَنلأ

 . ةَبَوَصَو «ىئجتلا يف ُهَحَكَص امك (ُةَتاَكَرَبَو) : : ٌةَداَيِز نس د اَلَو

 ٌبِحَيَو .(ةالَّصلأ َنِم جوُرْخلأ هين | ةّين) : ةلَّصلأ ٍناَكْرَأ ْنِم َرَشَع َعِباّسل 00



 51١ َيِنيبْرَّسْل بيِطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب د دَّمَحمل

 . ةَنركد ام ىَلَِاَكوَلا تيتو لوف ىلع
 اَهْنَع اَهَرَخَأ وأ اَهْيَلَع اَهَمّدَق ْنِإَ ,(©''لوَق ىئلَع) ىئلوألا ةَميِلمَّشلأ اًهَنَدَ

 «تاَداَبعْل رس ىَلَع اًساَيق بجت 3 َئَنَ ٌحَصألاَو فتالَص ْثَلَطَي اًدماَع

 ّنِم اًجوُدُخ دست ْنكلَو :ةالَصلأ عيمج ىلع بحنم بلا

 اَمَك) .ِناَكرألا :ْيَأ ؛(اَهْييِتْرَت) :ةالَّصلأ ٍناَكْرَأ ْنِم َرَشَع َنماَتلَآ (َو

 ةءاَرِقلأ عَ اَمِهِلْعَجَو ريل لأن رق نع لوتشملا دَدَع يف (ةانزكذ

 . دوُعقْلأ يف كي يَنلآ َلَع ةاالَّصلَأَو ِدُج 7

  ئَلَع ٌةالَّصلأ ُهْنِمَو كلذ اَدَع اًميف ها ةقلطَأ ا دلع ل ١ ثيل

 ُيعَو ةبَبرم َيِهَف (ّرَم اَمَك "عوُمْجَمْلا» يف هب َمَرَج اَمك ٍدْهََسلآ َدْعَ اَهّنِإَف يك

 ٍنْيَراَبتعأبَةَبْتَرُم
 ربخ ّعَم : ةَحِيِحَّصلأ راَبخألا يف امك ٌعاَبتالَأ بيتر بوجُو ليِلَكَو

 ؛ مقر 0430/1 ةِلَُْو ال46 :مَقَر 387/١ ٌئِراَخْبْلا (يَلَصَأ يِنوُمْسْيَأَر اَمُك اوُلَص»

 : مقر 041/4 ناب نب ؛ 5 :مقَر 403/6 مو 0 :مقَر 1/7 ُنِناَسَنلَأَو ا

0 5 

03 

 اع
 ١ك*

 هيف ءاَرْجَألأ ىنْعَمبَو ( ٌحيِحَص ضوُرْفْل ىَنْعَمب ٍناَكْرَألآ نم ُهَّذَعَو ([ 4

 اَعَبَت ٌنعفاَّدلَأ ُهَرَوَصَو «ناَكَرألأ َّنم ٍءالَولَأ ٌَدَعِل ْفبَصُمْل ٍضَوَعَتَي مَ :

 َدْعَب لْصَقْلا لوط مَدَعِب حالَّصلأ ُنْبَأَو ءِريِصَقْلا ِنْكُدلأ ليوُطَت مَدَعِ هاند

 . ُيِمِرْيَجْمْ . (ٍلْوَق يِف» : خسنلا ضْعَب يِف 01(



 .ء م مع ا. اى. و د. ىو. و دى واه د ى. هى ىو و ده اق ده ىو هو عاود هع اي و وو هاو هو واو هاه اه واو جاوا هم هو ده دو او دع اف اه هع اهلاو

 َو «ناَطْرَش ُبيِتَرَتلآَو ٌءاَلَوْلا : (هجيقنت» يف يول َلاَقَو

 اًهِضْعَب ُتيِتَدَدَف نسل اَمأَو طز ءالؤلاو غر بيلا دع وما

 ٍةَروُسَلأَو ةَحَتاَمْلاَك ضنَرَمْل ْىَلَع اهي ذوََتلََو حاتفِيْسالَاَك ضب : ىلع
 مس رس سا ها سس

 َناَكْرَألَأ بيت رت كرت نإف َةالَّصلأ َةَكِص ىف ال تس اهب ٍداَدتْعالأ يف طش
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 م

 عل أ حس وأ او ف كر ذا كس أ عل فذ مانع

 يف ِهِعوَقوَل ٌوْغَل هكوّرتَم َدْعَب ُهَلَعَف اَمق اَهَس وأ ُئالَص ْتلَطَب هِعوُكُ
 هذ 54
 هكودتم ١ ءأَرْجَأ الِإَو ُكَلَعَف هِلْثِم لف َلِبَق ُهَكوُرْتم َرْكَذَت ْنِإَف ِهَّلَحَم 2 وكت م ع

 . َيِقاَبْلأ َكَراَدَتَو

 يف َمِلَعْولف ءِِزْجُي مل دالي ِوُجْسَك ةالّصلأ نم لمْ نكي ْمَل نإ مَعَ
 أ اَهْيَغ ْنِم وأ َدَهَشَ مَ َدَجَس ٍةريِخَأ ةَعْكَر ْنِم ٍةَدْجَس كَ هِتاَلَص ٍرِخآ
 لوألا ني ةدجَس كَ اََم يَ مايق يف مِلَ وأ ءاّمه َةََْ ُهَمَِ كلَ

 ْنِلْجَيْلَف الإ ءماَيِق ْنم َدَجَس اَهَلَعَف يَ هيَدْجَس َدْعَب َسَّلَج َناَك َنَِ

 لَم َلهج ثا ؤأٍْيتجَس لت ةيِاَبُر رخآ يف َمِلَع ذأ «ذم نجني م ًئيَمطُم

 مث ٌةَدِجَس َبَجَو اَهّلَحَم َلهَج بَ ْوَأ ِناَنَعْكَر َبَجَو اًمهيف ِسْمَحْل

 اَهَلَحَم َلهج ٍعنَس ذأ ؛ُتاَلَك اَهَلَحَم َلِهَج تب وأ ٍسْنَح وأ ِناَنَعُكَر

 ُرَوصَنيَو تاَعَكَر ِثاَلَثَو ِناَنَدْجَس ٍتاَدَجََس ِناَمَث يفَو ٌّْث كَ هن ٌةَدَجَسَق

 ريغ



 ا ٌينيبْرَسلأ بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْ د دمحم

 7 4 00 ل26 وع ا( سول ه7 0 رو 7 رع 2
 أَو « ناذآلا : نائيش اَهّيف لؤخّدلا لثق اَهنئَسَو

 و 2
 اقل

 0 00 وو 7 5 0 هك هلا َ 7 6 عر 5 2 ُ

 . هيف كشلأ َرِكذ اَم ِكْرَتب ملعلاكَو ةَماَمِع ىلع ٍدوُجُسَو ٍةنيِناَمْط ِكْرتِب كلذ
3 2 

 (اَهَننُسَو) :َلاَقَف ءِنّسل رك يف َعَرَش ٍناَكْألأ َّنِم ّعَرَف اّمَّلَو

 : (ِناَثْيَش) . اهب لَآ لبق : ْيَأ «(اًهيف لوْخُدلآ َلِئَم) . ةَبوُنْحَمْل
 و

 أد ىَلاَعَت َلاَق مالغإلا : َةَعَ ةَمَجْعُمْلأب وُ وهو ء(ناَدألا) : لَوَألَأ

 لؤق :اَعْرَشَو ؛هب ب ْمُهْملَْ : ْىَأ كاب يكل / حلا ةررش ١١1 4 حلا سياتل ىف

 مامجإلا لَه : ُلْصَألَاَو َةَضوُرْفَمْل ال الّصلأ َتقَو هب ملي ٌصوُصْخَم

  ٌرْيَخَو [08 :ُةيآلا /ةدِئاَمْلا ٌهروش ه1 © ورَلَصلا َلِإ شيدت اًدَِو# :ىَلاَعَت ُهَل

 ُيِئاَسَتلَأَو ؛374 :مُقَر 416/١. ٌمِلْسُمَو 86 :مُقَر 3247/١ ُيِراَخُبْلا (نّيَحيِحَّصْلَأ»

 اذإ) :[ودك مُقَر 0497/ ُدَمْحَأَو ؛؟170 : مقر 2041 /4 َناَجِح ُنْبَأَو ؟78 : مقر قر”
 واب هوا فرو عو رو عرس ه2 وفعل يام رم

 . مكربكأ مكَمْؤَيْلَو مكدحأ نكل َنْدَويلَف ةالّصلا تَّرَضَح

 ُركَّذلآ َيّمُس 6س و َماَق ٌردِصَم لضألا يف (ةَماَقإلا) :يِناّنلأ )و(

 0 م

 ِناَعودْشَم ُةَماَقإلاَو ُناَذَألآَو ؛ِةالّصلآ ىلإ ُميِقُي ُهَنَأل هب ٌصوُصْخَمْل
 ر#

 :ي ا

 ةالَضَو ِنسلأَك ءِتاَوَلَّصلأ َّنِم اًهِرْيَغ 0 اَمُهَف ءعاّمْجِإلأب

 ُبِحاَص هب َحَّرَص امك ِهيِف ِناَهَرْكُي لَ ءديف اًمِهِتوُن ِمَدَعِل ِةَروُْنَمْلَو ةَرانَجْل

 . (راَونَألا»

 امك ؛ْئَرْسُيلا يف ةَماقإلاَو ءىَْمُبْلا ِدولْوَمْلَا ٍنذَأ يِف ناَذدألأ شيد

 . ةقيقعلا ىف ىَلاَعَت هللا َءاَش نإ يِتأَيَس
 يس رس



 ٌَلَح يف ٌعاَفإلأ 0 5:

 ماو نار هاو افران ف. اهوا. فة. ةاو واو عاق هاف. عاف هاو فداه دو ع. ىو هاو د. وأو هو ده و و ده هاه واق ده ا عاقلاو

 رَبَخِل َناَجْلا ِتَدَرَمَت :ْيأ «ناَليِغْلا ِتَلَوَعَت اَذِإ اًضْيَأ ْناَدَألآ ٌعَرْشُيَو
 اراَتْسَألا بفشك» ىف امك ٌراَرَيْلاَو : مَقَر ء159 /4 ٍقاَرَرلأ ُدْبَع] هيف دَرَو حبِحَص

 ْنِم ْعَمْسَي ْمَل يِرْصَبْلا َنَسَحْلا َّنَأ الإ ءُتاَعث ُهَلاَجِر : 14/٠١ ْيِمَِئَهْلا َلاَق 174 : مقر «”4 /

 ُفيِعَض موُمذَم َوُم :َلاَقَو ءِديَبُع ُنْب وُرْمَع 11174 ُةَمَجْرَت 23٠0١37 /ه ّيِدَع ُنْبَأَو ؛ُبَسْحَأ اَميِف ٍدْعَس
 . [عَدبْلأب ٌنِلعُم ءاَّدِج ِثيِدَحْل

 ٠ © سامر هاه 1 مك ماوس ًَءِ 13 هت

 هيف تَعقَو عضْؤَمب الإ هب ُهَتْؤَص َعف دي ْنَأَو ٠ هرم ناقل
 © سار مسا 2 ٍِ - - 22
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 : َو :؛اَهلّضأ» ّ (ةَضْوَرلَأ» ىف اق .ٌةَعاَمَج ١ مساك

 .اَهَلاَو 00

 . دار ةَماَقإلا ْمَطْعُمَو تنم ٍناَذَألآ مَ ُْمَر
 : مقَر ءٌمِلْسُمَو ؛508 :مَقَر ُيِراَخْبْلا] «ن ِنيَحِبِحّصلأا :ٌربخ . َكِلَذ يف 5

 1 65ه اع وع هه

 ُداَرُمْلأَو اذه ةّماقإلأ َرِيوُيَو و َناَدَألَأ َه َعْفْشَي نا لالب ريأ : [* /؟ نَئاَسّملآ ُهاَوَرَو ؛"
 8 سهو 0

 . هانلق ام ةنم

 ةّملك َةَرْسَع َعْسَِي ةتاَمِلك ناذألأاو ءةّملك َةَرْسَع ئَدْحِإ ةَماقِإلأَو ميس 7 م ا ع 2 صر همسوّرم هةارفدس مم ةريوعر

2 

ريخألا ةَمِلَكْلاَو تْوَصب اًهنم
َألآ يف لِيَ «توصب ة

 لك نيب تت 00 ف ِقاَذ

 مقرا هكاَحْلأ ُهَجَرْخ أ امك َكِلَذب رمل هِتاَمِلَك يِقاَب ُدَرْفُيَو «ٍتْوَصب ِنْيَتريبك

 نيك لَنْ عجب ٠ افرح ِناَيَب عم ةماقإلاب عارشإلا نسي « يجرب
 0 وع

1 

 اي يذلا اد ٍداَنْسإلآ ٌحيِحَص ٌثيِدَح اَذنَه : َلاَقَو ل1

 0 2 10 001 3 0 5: وه سيبو

 لبق اًرِس ٍنْيتداَهشلاب َيِتأَي ل و نادال يف عيِج رتل ٌّنَسُي

 58 اًمهب
 هه



 م-ه كا 0 0 سهماماو

 هم ام د5 اه ده اف و ده عاق. واه ىو اه ده دعاه هاش هام و هو اود. هاف ده دف ده ده ادع اه هاه ها يه د. هاه عاقأق هاه د. هه

 ُةْجَوَّتلَأَو ءهْيَلِإ جيتْحَأ ِنِإ ٍلاَع ىَلَع ِةَماَقإلاَو ِناَذَأْلآ يف ايلا سن و ورز سرح 7 2 2. 7 5 7 5
 ا تان ص وم ص 0 عو سا 6 6 ه 3

 0 ل ")" ب لولع ّنَح .٠ هم ني .٠ مس 1 ٠ 57 سس "ياك ا ؟ 2 نأ نب

 يف نيل 'ةالَصلا ّيحا : يف ة انيمي ف شب تقلي .ةليلإ
 0 0 عام

 دغ نم « َكِلَذك حامل ىَلَع يَحا : : يف ًالاَمِشَو ءْةَم ءاَقإلَاأ يف َةََمَو ِناذ |

 ُدْدَوُمْلَ أ َنِم لك نوي أَ ءاَمهتاَكَم ْنَع ِهيَمَدَقَو ةلْبِقْلا ِنَع هِرْذَص ليوخت

 يِبَصَو قاف نم اَهكَو ُةنَسَح ِتاوَّضلأ َيِلاع .ةَداَهّشلأ يف الْذَع م أ و

 ا

35 

 ي ف يهَو َُشأ ِبجِل ةَماَرَكْلاَو ؛ ِثِدْحُمَو ٍبْنُجَو «مدخحَو غو ٌريَمَم

 ظَلْغَأ ةَماَقإلآ

 ٍةَعاَمَجِلَو ءاَمِهِتاَمِلَك َنْيَب ُءالَوْلاَو ُبِتَرَتلأ ةَماَقِإلأَو ٍناَدَذلأ يف ط ةيشُيَو

 ليلا فضي ْنِمَف حْبُص َناَدَأ الإ ٍتْفَو ُلوُخُمَو ٌرْهج
 ٌةَروُكُدلآ ِءاَمشآ ِرْيَخَِو ٌلييمَتلآَو ٌمالْسإلآ ميِقُمْاَو ِنّذَّومْا يف ُطََتشُيَو
 حبل ٌدحاَوَنذَوُي ْنَأ اَمِهئاَوَف ْنِمَو ءِِوْحَتَو رجم ا َُسُيَو

 ٍتاَلَعَْح يف الإ امه اَمِهِلْوَق َلْدم َلوُقَي نأ او وا يال
 يف لوي يَ :ئلوألا يف ف َةَمِلَك 0 يف لِقْوَحُيَف ٍةَماَقِإ ْيَتَمِلَكَو بيِوُنَتَو
 يب يلح ءاَهَماَدَأَو ا اهماَ 5 : علال يِفَو لكَتْرَرَبَو ٌتَقَدَص١ : ةيناَتلأ

 . ؛اًهِلْمَأ يِحِلاَص



 الص ع 717 1 روكدو 0 عسا دغش .ك يعد 2 ب ت دعم
 ولع ّيبنلا ىلع ّيلصي | عمتْسمَو عِماَسَو ميِقمَو ٍنذؤَم نم لكل َنَسيَو

 َقَماَتلَأ ةَوْعَّدلأ ِهِذَه ّبَرَمُهَّللآ» :لوقت مث َةَماَقِإلَاَو ٍناذألأ َنِم ْغاَرَمْلأ َدْعَب ره هُم < 00 رك 3 ءر_ءأ 0 هعيم د .٠ روم هور

 اًماقَم َهثَعْبْأَو «ةليضفلاو ةليسّولا اَذَّمَحُم اَنَدَّيَس تأ ,ةقئاقلا ِةالَصلَأَو
 3 ريب م ع

 2 د

 أن : لبقَد ةَماَمِإلَ نم ُلَصضْفَأ ُه ُهَدْحَو نادل : ٌةيبْنت

 . اهتكن١ يف اذه ُيِوَرَبلا َحَحَصَو «ةَماَمإلآ َنِم ٌُلَصْفَأ
 2+ د1

 ٌكَيناَمَّث اَهُْضاَعَبْأَف ءٌتاَكْيَمَو ٌضاَعْبَأ (اهيف ل ثلا دبل ع 0

 م
 ب١
2 1١ 

60 92 

 ُلَحَمَو ُْضْعَب زأ ُهَلك (حْبّضلا) ةَيناَث (يِف ُتوُنَقْلا» :يِناَثلآ ()
 نإ ألا اح يف سلا تالصلا قب نب ضل ىَلَع راّصتقالأ

0 2-6 

 َّنم اَذنَه َنسْيَل كلو ءِتاَوَلَّصل رئاَس يف 5 3 1 هلا َهيِمِلْسُمْلاِ ني

 ءَتيَقاَع نَميِف يِنفاَعَو َتْيَدَع ْنَميِف ينيهآ هللا :َوُهَو ؛ضاّعبألآ
 8 0 كل ف أَم شايق «َتْيَطعَأ اَميِف يِ ُكِاَب «َتْيَلَوَت ْنَميِف يِنَلَوَتَو

 كن

 َتيَواَع نم وي لَو َتْيَلاَو ْنَم ُلِذَي ال ُهَّنِإَو ءَكِْيَلَع ىَضَقُي الو ىضْقَت 8 سا خس

 ابَالِل (َتْيلاَحَتَو اَنيَر َتكَراَبت



 ناكل ضينأا ديطَتْلأ َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُْمِل

 ْنِم يِناَثلأ فضتلا) عيِمَج (يف رْثولا) ةَعكَر ٍلاَدتْعَأ (يِف) اَذكه ()
 يف صل تونقك َوُهَو ءال م َحيِواَرَتلأ ىَّلَصَأ عاوس «(َناَضَمَر [ِرْهَش]

 اوُضَر ٌنيِروَصْحَم موق ٍماَمِولَو درفنملل ُرَسُيَو ؛ٍدوَحّسْلأب هرْبَجَو ِهِظاَعْلأ

 ْدَقَو ٌروُهْشَم َّوهَو ُهّْنَع ىَلاََت هلأ َيِضَو رَمْع َتوُدُف ُهدْعَب َلوُقَي نأ ليطلب

 .[هدذْعَب اَمَو 5149 : مف يوري كدا يف وول ِِرْيَغَو ويل حَْش» يف هن

 يمس م

 ظفللا لَو َوألآ ٍدَْسّتلاب ُداَرْمْلَأَو لوألا ِدْجّمَّسلِل ُدوُعَقْل : تلال ٌضْحَبْلاَو

 . هيف ُةَنُس َرُه اَم َنوُد ريخألا ٍدُهَسّتلَأ يِف ُبِجاَوْل

 .ِبِتاَرلَأ تون ُماَيِقْلآ : ٌعِباَرلأَو

 . لَوألآ ٍدَْمَّسلأ َدْعَ كَ يلا ىَلَع ٌةالّصلا : ُسِماَحْنَأَو
 . توفل دعب هلي بلآ َلَع ٌةالَّصلأ : ْئِسِداَلَأَو

 تونقلا َدْعَب لآل ىَلَع ٌةالَّصلأ 1

 . ريخألا ٍدُوَسَتلأ َدْعَب لآلأ ىَلَع ُهالَّصل

 ِةالَّضلِلَو ٍلَوَألأ ٍدْهَمَتلأ َدْعَب لي ينل ىَلَع ةالَّصلل َدوُعَفل 7 0
 ماَيِقْلاَك تونقلا َدْعَب اَمُهَل َماَيِقل َّنَأَو ءِلَوَألِل ٍدوُعَقْلْأَك ريخألا َدْعَب لآل ْىَلَع 1 يهم مر اروك ساس ثم 22 2ع 4 عمم ءمر »2 -

 . ضال نم دوج بَل اه اع نشا هذه ْتَيحُس

 اَهك دن يجي خي الف ءٍدوُجْسلاَو عوكل راَكدأك ؛ نسل هيَ ةَب اهب جَرخَو 8



 وم 2 عم 37 80 6 هَ 8 و رك 5 _

 يتروشنم 0 0 : يأ «(ِنْيَدَيلَأ ْعْفَر) :ئلوألا

 و 2-2

 ع ىّيَنَْأ يم محم نإ هْيَتذَأ ىلْعَأ اًمِهِعِباَص اَصأ ُفاَرطأ َيِذاَحُت

 نإ مايا َدُْعَو هن مَ دن (و عوُتؤلا) ىلإ ٌيِرَهْلا (دعَو) ؟ هيَبكْنَم

 ءا؛ةضْوَرلأ ِدَئاَوَر» يفَو َعوُمْجَمْلا يف ُهَبَوَص امك لوألا دّهشتلا نم ة ملال

 .اًضَيَأ (ٍمِلْسُم حْرَشا يف وب مْرَجَو

 نأب (ِلاَمَّشلأ) ٍرْهَظ (ىَلَع ِنيِمَيْلا» فك نْطَب (ُعْضَو) :ةيناَثلأ ()
 تحت اَهْعْسُرَو اًَهِدِعاَس َضْعَبَو ِهِراَسي موك ِنيَِي هدب ذأ ٍماَيِق يف ضب

 ضع يف نيم با طب نيك١ ليِقَو «عابتالل ِيرُس َقْوََو هِرْدَص

 . ٍدِعاَّسلآ َبْوَص اًهرشن ّنْيَ نيبو َو ٍلَصْفِمْل

 ْتَبْعَي ْمَلَو اَمُهَلَسْرَأ ْنِإَف هِنْيَدَيْلأ ُنيِكْسَت ِروُكْذَمْلا صقل َنِم ُدْضَقْلأَو

 ْ يلي يِذَّلأ : ٌعوُبلَأَو ؛ِدَيْلأ ماَهِبِإ يلي ي لآ ُمِظَعْل : ٌعوكْلأَو

 :َوُه ُعْسّرلَآَو ؛هِعوُب ْنِم ُةَعوُك ُفِرْمي ال يَ ٌيِبَعْلا :َلاَقُي ؛ِلْجَرل
07 0 



 م4 ٌينيبزَشلا بيطَخل لأ َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 َرطَف يِنَّلل يخت ٌتْهَجَو» :َوْخَن ء(هُجَوَتلأ) ٌءاَعُد :ةَئلاَّثلآ (2) و 3 0 ا وعيد 3 1 2

 ِكِرْشُمْل ص َنَأ اَمَو اًمِلْسُم اًميِنَح ءَضْوَألَأَو تامل
 2م

 ٍإ

 ل هَل َكيِرَش ال َنيِمَلاَعْلا ٌبَر هلل يِتاَمَمَو َياَيْحَمَو دو

 . عابتالل انيِملْسُمْلا نم ان

 د د
 2 هام 2 2
 35 هس نيبااسج 2-5 ا ةرْذَصَق : اق و ع

 تدصق : ليفَو ء يهجوب تلقا : يأ «(يِهْجَو ْتْهَجَو» ىتْمَم :ةدِاَ

 ٌلِئاَمْلا :(فيِنَحْلَأ»َو ؛ لاثِم ٍرْيَغ ىَلَع َقْلَخْلأ َأَدَتْبأ : (َرَطَف١ مَْعَمَو . يتابع

 اَيْحَمْلا»َو ؛َمِيِماَرْبِإ ةَّلِم ىَلَع َناَك ْنَم :ِبَرَعْل َدْنِعَو «َّقَحْلا ىلإ
 .ٌةَداَبِعْلا : (ُكْمّنلَأ١َو ؛ ُتْرَمْلَأَو ٌةاَيَحْلَأ : (ُتاَمَمْلَآَو

 نارا تم ادي » : ىلاَعت ِهِلْوَقِل ةَءاَرِقْلِل ةَداَعتْسالا) :ةَعباّولآ ()
 َتْدَرأ اَذِإ ْئَأ قمح :ةيآلأ ا ٌةَروُس 3 «ر ِرِصّبلَأ 25 دل ني هلأ 0 1

3 

 2 2 3 م 04

 ايف ّىِدَتَي هَل ُهَنأل ِةَعْكَر لك يف 'ميجؤلا نطل نيرغتب وع: : : لَ ُهَناَرِ

 .اًهْيَلَع ٍقاَقَت الل ُدَكآ ئَلوُألَاَو ةَءاَرِق

 د 2

1١ 

 : َليِقَو ؛َدْعَب اَذِإ :َّنَّطَش ْنِم ْدوُحَأَم ءِْرَمَتُم ّلُكِل ُةْسَآ ْناَطْيَّسلا :ٌةَدِئاَق

 .ٌموُجْرَمْل : ليِقَو ؛ٌدودطَمْلَ : ميِجَرْلأَو ؛ قرتخأ اذإ طاش ّدِإ طاَش

 دج ع

 نم



 « ِءاَجش ىبأ ٍظاَقْلَأ َلَح ىف ٌعاَتقِإل ل نوح

 راسك ةّيِرْهَجلاَو ةَيَرّسلأ يِف ِذْوَعَتلَأَو اتيفالأ آ ِءاَعَذِب ٌراَرْسإلَأ ٌرَسْيَو
 4 ماو م -_ 2

 َّ 3 2 هس .ّ سه
 ا 35

 : دي فال عفو ناصر ياتو 0 7

 لي رد اَمرْيَغ يف ُرِسَُف «(هِعِضْوَم يف) اهب (ُاَرْسِإلَو) ؛ حبل

 ءاَن َلَع نئّوَشُي ْمَل َنِإِرهَجْلَأَو ِراَرْسإلآ َنْيَب اهيِف ٌطّسَوتيَم «٠ ءةَقَلْطُمل ليل

 .ِهوحَن وأ ُلَصُم

 .ٌيِْجَأ ُعَمْسَي ال ُتْيَح ِةَأْرَمْلآ يف ٍطْسْوتلَو ِرْهَجْلا ُلَحَمَو

 حْرَش١» يف ُهْنَع تْبَجَأَو «ىَتنْحْلا يف ُهَفِلاَحُي اَم «عوُمْجَمْلا» يف َعَقَوَو

0 

 و
٠١ 

 ظ

 ع 5

 ٌةاَضَنْقَأ امك ةفالخ ُهَب ةبشألاَو . ٌديعلأ اهب َّقَحْلَي ْنَأ بشي و : ٌيِعَرْذأل َلاَق

 لأب المع ريك باب ليني ةالَص مم باَب يف « وُمْجَمْلا» مالك

 ُلَحَم يف ِهِتالَصِ ٍرْهَجْلاب َدَرَو َعْرّشلأ َّنَألَو هال يختي ها َءاَضَقْلَ 3

 ىف نر يطق خس ذنب ةعيقلا بيع يأ ةسداَسلأ (و)
 ل رع سان 6 هسد



 0 ٌينيبرْسْلا بيطخلا َدّمْحَأ نب ةكمل

 ل هعءاو رص

 50 م هش تو دما ءٍرصقَو َدَمِب .عابتالل اَهِجِراَخَو َةالَّصلأ

 مع 7 ماو < 07

 َءاعَّدلا هدضقل ةالّصلا لطنت مل
 -4 17 م

 هَ اَمِإ نيم 6 مسلس و 0 2 38 ه- هلو 0 هينا < .٠ 2 را

 رّبخل هم أَ َعَم ٌموُم نُمؤي نأَو ءاَهب ْرْهَج َةيِرْهَج يف ْنَسيَو
 َدْواَد وُبَأَو ؛١٠4 :مُقَر 2381/١ ةِلْسُمَو ؛147 :مْقَر ى3ال١ ١/ ٌيِراَخْبْلا] اِنْيَحيِحَّصلا»

 55/5 ٌيَئاَسَتلَآَو ؛ ؛ ٌحيِحَص نَسَح : :َلاَقَو ىوع : مُكَر 0 ١/ ُيِذِمْرَتلاَو ؛ 95 : :مقَر 60١

 لمع /؟ ُدَمْحَأَو 4 :مُهَر 2ىال ١/ ُكِلاَمَو ؛807 :مَقَر ءاالال ١/ هّجاَم ُنْبَأَو ؟998 :مْقَر

 : مْفَر .00/7 ُئِقَهِيَبْلاَو 1088 :مْهَر ءالال/* َةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛لال ١/ ُيِعِفاَشلَأَو ؛الامحا/ :مْقَر

 روك رثك هر 000 م وع ع سر هر كت ىف م واس ىرف ل يق

 هل َرفغ ةكئالملا نيمأت هنيمات قفاو نم نإف ءاونّماف ماَمإلا نّمأ اذِإ)

 . (هبنذ ْنِم ٌمَّدقَت اَم

0 

 س3 2 9-3 -_ هَء 3000

 اًهنَّسَحأ نم « نيما ف ةَريْثَك ٍلاّوق ةأ ةّياكح ' يرو بيزذؤهت» يف ف :ةَدَئاَف

 را كاش م م1 موك 02000 .٠ أ 7
 اَكَلَم ٍيفْرَح لك ْنِم ىَلاَعَت ُهللأ ٌقِلْخَي يفُدْخَأ َةَعَب ذأ َنيمآ هين ِبُهَو َلْوَق

 . ّنيمآ ٌلوقي : مل رفع هَل ا[ :لوقي

2 3 

 80 هه ع هول 2 0 سم 08 7 2 7 .٠ سمس سة ل

 لب «ةّيِعَم الَو هيف ٍنيِمآَتلَِب َرَهَج الف ٠ ةيرَسلأ اَةَيِرْهَج يِف) ب َجَّرْخَو

 هم 0 ” هس م ًّ هاك 2 7م 4 هل هو 3201 هم
 ىف (ةحتافلا) ةَءاَرق (ذعت 0( «ةريصق ْوَلَو (ةَروّسلأ ةَءاَرق) : ةعباسلا )و



 « َعاَجش يِبأ ِظاَفْلآ َلَح يف م انقل » نام

 ُهَدِمَح ْنَمِللآ َعِمَس : ُلْوَقَو « عْفَرلَأَو ٍضْفَخْلآ َدْنِع ُتاَريَُتلَ

8 

7 

6 

27 8 
 ؤأ ٌةالَّصلآ ٍتَناَك َةيِرْهَج ءوِرمْتَُو ِماَمإ ْنِم موُمأَْآ يَ :بآوأ ن 5 5-4

 ْلَب ءاَهَل هِتءاَرِق ْنَع يِنلِل َعِمَس نإ ُةَروُسلأ ُهَل نست الق موُم ٌءَأَمْلَأ اَكَأ

 مفي ْمَل ٍِسْوَص ٍعاَمَسوَأ ِدعبْوأمَمَصِل اهْعَمَي َهْسَي مل ْنِإَف ءهم اَمِإ ةَءاَرِق ٌعِمَتْسَي

 َقِبُس نإ «هِتوُكْسِل ىَنْعَم ال ْذِإ ةَروُس أَو ٍةيرْهَج يف ْوَلَو ِهِماَمِإ راَرْسِإ و

 هَتاَلَص ياَب يام همام ملأ هيام مإ ٍةالَص ْنِم ٍنييلوألآبْموُماَمل

 ءاَقوُيْسَم هِنْوَكَل ُهْنَع ْتْطََس الإَو َُكَرْدَأ اًميِف اَمَأَرَ ْنَكَي ْمَل نإ ُهَكَراَدَت اَذِإ

 0 ء ُهتالَص َوْلْخَت لَم

 . عابتال نات َلَع ىَلوأ ةءاَرق ةَووشلآ ُهَل نس ْنَم َلَوَطُي نأ ُنَسُيَ
 :أ ماَحّرلآ ةلَأْسَم يف امك علا يلا يوب م هو نإ 9

 . ٍدوُجّسلآ ٌرِظَمْنُم ُهَعَحْلَيِل هيغل ليِوطَت ماَمإلِ

 ٍرْهظ يِفَو ِلَصَفْملا ُلاَوِط ٍحْبُص يف َنيِروُصخَم ِماَمِإَو ٍدرمْتمِل ٌّنَسْيَو

 حْبص يِفَو «هراصق بِرْعُم يِفَو ُةطاَسْوَأ ِءاَشِعَو ٍرْضَع يِفَو ءاّهنم ٌبيِرَق

 يِفَو انا ا لاا . ليَ "ب رلا# : ئلوأ يف َةَعْنُج

 . عابتالل 1١[« :ةيآلأ /ٍناَسْنإلآ ٌةَروُْس ال51 . ٠ نأ لَه : ةّيناث

 () ءِدوُجْسَو عوكل (ٍضْمَحْل) ِءاَدتبَأ (َدْنَع ثاَريِبكَلا) 0 2

 .ماَيِقْلاَو سوُلُجْل ِءاهتْنأ ىلإ ُهُدُحَيَو ؛ ٍدوُجّسلأ نم ( عفّرلأ) ِءاَدتْنَأ َدْنِع
2-6 
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 ٌمَدْمَح ةنم هللأ لّكقت :ىأ ,(هدمَح ْنَمل م | عميس : لؤوق) : ةعساتلا 0 تو اس ع5 ل < اس ه سا سا هال لت سا ل ل ور هةيم مر
- 



 0 هءردتلا طخ رَيْفَل .4 ركب

 :(ُدْمَحْلا َكَل اَنَيَر) :ُلْوَق () . ىَقَك هل َعوَس ل َديَح نم : َلاَق ْوَلَو
 تْنش ام َءلمَو «ضزألا ءلِم َّلْبَق اًمهيف ٍواَوبَو ىدْمَحلا كَل اَنَيَر مهلا

 دع
 هس يا 7 ضرر

 ٌضرالاَو تونمّسلا هس هيب َعِسَو » َييِسْرْكْلاَك ءاَمُهَدْعَب : ْيأ اّذْعَب ٍءْئيش ْنِم

 َنيِضاَر َنيِروصْخَم ْماَمِإَو ٌدرَفَنُم َديِزَي ْنَأَو ؛؟[؟ 55 :َةَيآلأ /ةَرَقَبْلا ٌةَروُس ؟]

 9 ِءُدْبَع َكَلاَنْلُكَو ءُدِبَمْلآ َلاَق ام ُقَحَأ ءِدْجَمْلآَو ِءانَلآ َلْهَأ» : ليِوُطَتلآب
 ءَْنِعْلَأ : ْىَأ 2دَجْلأ اذ ُعَفْنَي الَو عٌتْحَنَم اَمِل يِطْحُم اَلَو َتْيَطْعأ امِ َمِناَم

 . عابتالل ؛(ٌةَجَلا» َكَدْنَع : ْىَأ ٌكنم)»

 ادْمَحْلا كل اَنَيَر» ب ٌرِسْيَو «(ةَدِمَح ْنَمل هللآ ٌعِمَس١ ب ْماَمِإلَأ ٌرَهَجَيَو

 اهي ريع ريم

 يف ُهَلاَق امك هب يس اَمب ٌيِسُيَو ءمامإلآ هب ُرَهْجَي اَمب ُرهْجَي علبمْلا مَع .

 ََلاَيَو ا جاهلا ي يجراش نم ْعْمَج ه هْيلَع ُهَعِمَتَو : لقا ل .«ٍعوُمْجَملأ

 (ِتاَمهْمْلا يف ةَسْخَتْس لب «هب ِلَمَعْل كِراَ ىلَع عيِنْشَتلا يف ْمُهْضْعَب

 ُكدَتَو . َهَتنأ .هفالخ ىَلَع سائلا ٍلَمَع َتِلاَغ نأ ات خَم ينبني :َلاَقَو

 .َنيِدَوُمْلاَو ةَمِيَألا لْهَج ةَرْثك ْنِم اذه

 ) رظَعْلا ىَب و هر ناَحْبْس» : لوقَي نب .«عوكرلا يف ُحيَِشلا) : ٌةَرْشاَعْل )و(

 مُهَّللا : ليوا َنيِضاَر َنيِروُصْحَم ماَمَِو ٌدِرَُْم ٌديِزيَو ؛ عابتالل ءانالث

 يَّخُْمَو يِرَصَبَو يِعْمَس َكَل ْعَّسَح ؛ُتْمَّلْسَأ َكَلَو ءْتْنَمآ َكبَو ؛تْمَكَر

 . عاَبّتالل «يِمَدَق هب ْتُلَقَتْسأ اَمَو يِبَصَعَو 5



 ا َوُمْجَمْلا

 يِبَر َناَحْبُس» :لوقي ْنأب .(ِدوُجُّسلَأ) يف حب 4 بتل : : َةَرْشَع ةّيِداَحْلأ ©

 .عابتالل ءاَثالَث «ئَلغألا

 يب هس ار هي و ١ 15 اس ريب ماش ياش ف مارب 8# سل

 ودو سال 5 © لل ا ” م مي م6025 < يف ةارس د 2 ريس ة نر

 ُهَعْمس َّنْشَو هَرَّوَصَو ةقلخ يذلل ىهَجَو َدَجَس ؛؟تملَْسَأ كلَو «تنَما كبَو

 َدواَد وُبَأَو ؛448 :مُقَر «"ه1/٠] ٍمِلْسُم بخل دوجّسلا ىف يف ذ ٌءاَعدلَأ ُنَسْمَو

 ُنْبَأَو ؛4447 : مقر 7 ُدَمْحَأَو ؛ ١180 : : مهر 2737077 ٌنِئاَستلَأَو ف ”

 ُدْبَعْلَ نوُكَي ام ُتَرْقَأ» :[؟ه1/ : مَقَر "ا ُيِقَمْببلَو 4 : مُقَر 237364 /8 َناَجِح

 .مكِدوُجُس يِف : ْيَأ اعدل آ او ديكَأَ ٌدِجاَس َّوُهَو ِهّيَر ْنِم

 يف اَمَك ٍدوُجّسلاب ئلغألاَو عوكُرلآب ٍميِظَعْلا صاّصِتخأ يف ٌةَمُكِحْآَو
 هيف امل عضاوتلأ ةَياَغ يف ُةوُجُشْلأَو : ليِضُفَت ُلَعْفَأ ئلغألا أ : (تاَمهُّمْلأ»

 اَذنَهِلَو ماَدقَألا ياو ىلع ٍءاَضْغألا ُفَرْشَأ َيِه يبل ٍةَهْبَجْلا عضَو ْنِم

 ىهتنأ . عّلْبألا عم َعلْبألا لَعَجَ « عوكل َنِم َلَضْفأ َناَك

 فرط (ىَلَع ِنْيَدَيل) عباَصَأ ِسوُؤُر (ُعْضَو) :ةَرْشَع ةَيِناَثلآ ()

 امك ةلبقلِل َةَموُمْضَم ُهَع ةَعِباَصَأ اًرشات ِنْيَتَدْجّسلآ َنْيَب (سوُلُجْلا يف ف ِنْيِذْخَفْلا)



 7 ٌينيبْرَّشلأ بيطَخلأ َدَمْخَأ ِنْب ِدّمَحُمِل 0 20002 م 6 هدا

 1 دج 0 اهب ريشي وم + ب هَنِإَف َةحتَسُمْلا لإ مديل ع. يو ١ ىَرْسْمْل م

 مم (َرملا) ُهَدَي (طْسني) ريخألا يِفَو لوألا ٍدْهَتلا يِفَو ءدوُجسلأ يف
 ا جول اَهَب حرفي ال نب «ةّبِقْلا قهج ىلإ ِهْهَشَت يف اَهِعياَصأمَض
 ٍرْسكب َيِهَو - (ةحبسملا الإ) اهلك (نُيْلا) ٠ هدي َعباَصأ (ُنضِبي دقيَو) «َةلْبِقْل

 : ْيأ ء(اَهب ُريِشُي) َو 'اهأي (هَّنإَم) ءىّطْسْوْلَو ماَهْإلأ ّنْيَب يِبْلأ :ءاَبْل
 . عابتالل ىفشأ لد : وَ دنع اَدهََتم) هيَ لاح ليف اَهَلاَمإ عم َءَم اَهْعَفْرَي

 تشتت تيب ةرتملا نأ كل 1١ ةرَهي ادت نو دصقيَو ءاهْفَر ميِد

 اَهَكَبَح ْوَلَ . عابتالل اَهكرَحُي د اَلَو .هلْعْفَو ِهِلوَقَو هداَِتعَأ ّنْيَب هايج دوت يف

 مح اَهَعَضَي ْنأب اهني ماهنإلا ضن ُضِبَم َلَضْفَألاَو ؛ةُتالَص طبت ْمَلَو رك
 أ «ىّطْسْوْل َقْوَق اهَضِبق أ ءاَهَعَم اَهَلَسْرَأ لَ ؛ عاَبتالل ههَحاَر يفَرَط َلَع

 نك تسلب تأ ماقنإلآ ْيَنَدْفُع ني ئطسؤأا هلم َعَمَو وأ امتي َقَلَع

 .ُّلَضُفَأ َرِكْذ اَم

 يِلَي ُثْيَحب هاَرْسُي 4 بْهَك ىَلَع َسِلْجَي ْنَأِب ««ُنشاَريْفالآ) :َرْشَع هَل (و)
 ُلَعَمي لبق اهم هِعباَصَأ َفاَرْطَأ ُمَضَيَو مامي ٌبِصْنَيَو ضل اَمُرْهَظ

 ِنْيَتَدْجََسلأ ّنْيَب ب ْسوُلُجْل َّيِهَو :ِةَسْمَحْلا (ِتاَسْلَجْل عيمج يف) َِلَذ

 ءيِهاّسلأ ُسوُلُجَو قوُبْمَمْل ْسوْلُجَو ءِلّوألآ ِدُمَمَسلِ ْسوُلُجْلَو

 .ةءار ادت يلصمْلا نوم

 نم ُهاَرْسُي جِرْخُي نحل ءشارفالاَك َوُهَو ء(ُكْوَوَتلأ) :ٌّرَشَع َةَع ةعباّرلأ ()

1 



 ّلَح ىف ٌغاَبفإلا » موك

 معاهم 2 وع

 . ًةيناَتلأ ةَمْيِلْسَتلاَو , ةريخألا َةَسْلَجْلأ ف

 .طَقف (ةريخألا ةَسْلِجْل يِف) ؛عاَبتالل ضزألل ُهَكرَو ٌّقِصْلُيَو هنيمَي هنيمي ب ةَهِج

 ص

 .م 0 رنتفلتلا سولج ني ميلا عفت

 رو -7 0#

 314 رة ص ه- 72 39 206 4 1 لس < هس نا 01 1

 لع دخلا سَ ُهَتالَص 0 لا نأ الإ
 و ها اس -6هم 2 2 م مور و ةهم ع6 2 سا هج َََ 14 00

 هدم تضقنأ وأ «ئلوألأ َدْعَب ةعمجلا تقَو َجَّرخ نأك َكِلْدَو «ئلوألأ
 َ - سر 1 ََء و يمص < 7 َء 8 2

 ا ا ا

 4 مص ع اسر ع هُم م عر ص ب ىف هرر 86 ه همر 1ك 100

 ةرتس يراعلا َدَجَو ْوَأ .هوخن ْؤأ سارا ةف ثكم َهَمأ تقتع ْوَأ «داهتجالا

 يف ُنيِاَرَعْلا هب َحّرَص امك اَمَُْبَب َلِصْفَي ْنأ ِنيِمَميَْشلِب ىتأ اَذِإ ُنَسْيَ
 التين ارشألاو ات ألا دوك ْنأَو اع الا

 ةَميِلْسَتلَ ىفَو طَتف نَمْيَألَ دَح مح كمألا ةّميلُم ّدلأ يف 7 0

 32 م مي 2 م سم َ 0 -و ور 0 يو عر 24 ها

 | نم ىلع مالّسلا 9 هتافتلا مامتب همالّس متيو تفتلَي
4 

 ها 1 0-7
 م ةلئقل لبقتْسم مالّسل اب طا ذك ُدَسْيَألا د ةَدَح ىَري تح ةيناثلا 6

 رع
 هه ينس لس .٠ هذ .: 86- | 1 لأ جََم 1-0 2 2 5 1 2 كيا

 2 2 ةرمبو 0 00 0
3-17 

 و

 ءٍموُمأَمَو | مام ْنِم ل 7 موت يل ل لوُألاَو

 .ىلوألاب ِهِراَسَي ىَلَع ْنَمَو :ِةَيِناَثلَآ ةَميِلْسَتلآب ًاَمْجْلآ نيِمَي ْىَلَع ْنَم هيون
4 

 .ءاَش اَمهْيَأب ُهَماَ اَمَآَو ُةَفْلَخ ْنَمَو



 انفي ٌتنيبزْسلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُمل

 ةالَّصلأ يف / ئتنألاَو ِرَكذلأ مح هيف ُِتْحَي مف لْصَف
 ْيِفاَجَي لج َّئلَأَف : َءاَيْشَأ ةَسْيَخ ةَسيخ ْئَف ْئِف َلَجَّدْلَ فِلاَخَت ُهَأدَمْلاَو

 م ل -1 . ٍدْوْجّسلَأ 13 عز م2111 ف هيَدحَف ْنَع ُهَنطَب كيو هئَج ْنَع هْيََفْرَم

 هالَّصلأ ْيِف ُءْيَش هب اَذِإَو « ٍرهَجْلآ عِضْوَم ف ُرَهْجَيَ
١1+ 

 هل
5-4 

 نم املأ ْغاَرف َدَعَب الإ مِلَسي ال نأ «قيِقْحَتلَأ» يف اَمَك موُمأَملل نس

 00 يل ار مف ال هيف ل 000 2 سل ص .٠ ءيمب م لوس . 6

 (ةاَيْشَأ ةَسْمَح يِف) ِةالَّصلأ َةَلاَح (َلُجَدل ُفِاَخُت ُةْرَمْلَ [َو) :َلاَق
 : (ءاّيشَأ ةَعيْزَأ١ : ا يِفَو

 أ
 ا اَمأ

 ]كلا «(يِفاَجي) .اريَمُم يَ َناَك ْنَِ كَكَّذلأ :يأ نجله أ ٌُلَوَألَأ ا

1 

 . عتاب وووُجُسَو هوك يف وني ْنَقفزم) .جرخُ :ن أ
 ْنَع ُهَنْط) . َُمْرَي :ْيَأ قَعِراَضُمْل فزَح ٌمَضب نط : ينال (3)

 هدوُجْس لحم نم فتألاَو ٍةَبجْلا ٍنيِكْدَت يف عَ هن .(ٍدوُجسلَأ يف ِهْيَدِحَف

 . ىَلاَسكْلا يِف ِتاَكْيَه ْنِم ُدَعبَأَو

 .ِءاَمَلُعلا ِنَع «ٍمِلْسُم حْرَشا يف َوُهاَمُك

 كف لضقلا اتوا يذلا ضم يف :ب) : ثلاث (3)

 ع هِماَمِإ هيبْثَتَك «(ةالّصلا يف ٌءْيَش) . ُهَباَصَأ

 اَضأ : : َْأ «(هَباَن اذِإ) : ْعِباّرلأ (2)



 لح ىف ٌعانقإلا ( 006

 28 6 6 0. 2 يع مه لانهم < يد

 ةَأرَمْلاَو . هتبكُرَو ِهِتَّرُس َنْيَب ام ٍلْجَّرلأ َةَرْوَعَو « َّحَبَس

 و و 3 6 2.6 32 -. هم 0

 ِروُذَحَم يف ةعوقُو يشحخ ايمعأ هراَذنِإَو ,ءلخادل هنذِإَو ءوُهَس لع

 : مُهَر 547/١ ُنِراَخْبْلا] (ِنْيَحيِحَّصْلأ» ربَخِل (هللأ َناَحْيُس» :َلاَق : يأ (َحَبَس)

 : مُهَر 238٠/١ ُنِئاَسَتلَأَو ؛ 48٠ :مُفَر 0417/١ َدْواَد وُبَأَو ؛ 45١ :مُقَر 216/١ ةِلْسُمَو

٠ 
 :[17914 :مقَر 798/0 ُدَمْحَآَو ؛١/04 ُنِيِفاَّشلَآَو ؛٠89 :مَقَر 215/١ ُكِلاَمَو  49موك

 . (ءاَسنلل ٌقيفضتلا اَمنِإَو .ْخْبَسْيَلَف هِتالَص يف ٌءْيَش ّث ُهَبَن ْنَم١

 ىّركذلا هب ّدصقي نأ ربْسَتلَأ يف ٌربَتْعُيَو
 وق

 .هتالص

 ديلا

 اًرُخ ءاَريِغَص َناَك ْنِإَو ءِرَكَّذلا :ْيَأ ء(ِلُجَرلآ ُةَرْوَع) :ُنِِماَحْلآ ()

 «(هتبكُرَو هِتدس َنْيَي اَم) . ٍفاَرَّطَلأ ين ِرُيَمُمْلآ رْيَغ يف ُرَّوَصَُيَو ُكَرْيَغ وأ َّناَك

 0340 /؟ ُدَمْحَأَو ؛ 440 :مْفَر 9 ١/ َدُواَح وُبَأَو ؛0١8؟ :مُقَر 79/] ٌيَقَهْبَبْل رّبخل

 حلاو 10/٠١ هقيلحْا» يف ع باو !؟ 407 : : مُقَر 304/1 َةَبْيَش يأ ُنْبَأَو 1544 : : مَقَر

 : ْيَأ اوظنَت الَف ُهَريِجَأ وأ

2 2 2 
 فورة

 ْهَدْيَع هَنَمَأ مكدحأ جوز اَذإَو) :[704 :مقر 3/0

 رم
 الآ .(هتروع ىلإ» م

 ْنِإَو ةَرْوَعْلأ َنِم اَسْيِلَ بلا ٌةَدْشَلأ اَكَأ قَبْكْدلأَو ةئّشلأ ّنْيَي اَم ٌةَرْوَعْلَاَو

 ا

 ما

 وعم 497 2 نا 0 2 8 ع وعر 2

 ثمَو «ةزيمم ةريعص تناك ْنِإَو ءثنالا ىأ .(ةارملا) اّمأ 0١)

 هه ْط و و مس و 0 مروع - و 5 1١ و - 3



 4 ٌيِنيبْرْسْل بيطخلا َدّمْحَأ ْنْب ِدَّمَحْمِل

 اَهَتْوَص ٌضْفْحَت 00

 5 0 ؛ اَهَباَن اَذِإَو ١ ٍبِناَجَألأ ٍلاَجَرلأ ةَرْضَحِ

 يف اَهْبَْجِ اَْيَقَفْرَم َقِصلت نأ .(ضْمَب ىَلِإ اَهَضْمَب ُمُضَت) اَهّنَأ : ُلَوأل

 .ٍدوَجسلَأَو عوكُرلأ

 كل نأ نال وجل يف (اَهْيَذِحَمِل اَهَنْطَب َنِصْلُت) ْنَأ : يِناَثلَآ ()

 ٍلاَجّرلأ ةّرضحب ا ْتَلَص ْنِإ اهتْوَص ٌضِفْخَت) اَهَّنَأ :ُتلاَّثلأ (2)

 .ةَووعب سيل اه دْوَص َّنَأ ٌحَصألأ َناَك ْنِإَو هلل اَعْفَد (بِناَجَألآ

 :(ِةالَّصلأ يف) رم اًمِم م . اَهَباَصَأ : ْيَأ ء(اَهَباَن اَذإ) :ٌعباَّرلآ (3)

 ىَلَع اَهِرْهَط وأ فك ٍنْطَي بْرَصب ٌراَمْلآ ثيِدَحْلِل «(ْتَقَنَص) .اَهتاَلَص :ّي
 اَمُهْنِم لك ٍنْطَب بْرَصِب ال ءاطَرخأ ٍنْطَب َلَع ٌفَك رهط ِبْرَص وأ «ئّرخ

 ٍرْهْظ َلَع اًرْهَط ْوَلَو ءبِّللا ِهْجَو ىَلَع ُهنلعَف ْنَف ءئَرْخُأ ْنِم ِنطَب ىَلَع

 .ٍةالّصلل ِِتاَفاَُمِلَلَق َنِإَو اَهتاَلَص ْثَلطَب ؛ ميِرْحّتلأب ةَمِلاَع

3 
0 

 أ

 أ

 ُداَرُمْلَاَو َةَنُسلآ اَمِهتَلاَحُم َّعَم ٌراَج ُهُرْيَغ َحَبَسَو حْبَسَو لُجَلأ َقْفَص م ول :ٌةيِنت

 ئمغألا ُراَدْنإَ اَلِإَو ءهيِنَتلا مكُح و آل َرِكَذ اًميِف اَمُهَّنبَب َةَقِرْمَتلآ ْناَيِ
 لطبملا لغفلاب وأ مالَكْلاب الإ دانا لّصحَي ْمَل ْنِإَف ءْتِجاَو ِهوخَنَو
 ْ ٌمَصألآ َلَع هب هالّصلا ُطََتَو «َبَجَو



 « عاَجْش يأ ِظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاتمإلآ » ايي

 ؛ اَهْيَمَكَو اَهَهْجَو الإ [ ٍةالَّصلأ يف ] ٌةَرْوَع ةّرُحلَأ ِنَدَب ُمْيِمَجَو
 عا . [ةالّصلآ ِْف] لُجَرلأَك هَمألآَو

 (ةَرْوَع) ريم ةَريِغَص ْوَلَو رخل ةْرَمْلا (ِنَدَب ٌعيِوَج) : ُنِِماَخْلآ ()

 ىلإ عباَصْألآ سوُؤُر نم ام بو اَمُهَرْهَظ (اَهْيَمَكَو اَهَهْجَول) ٠ ٍةالَّصلأ يف

 روش ١41 هن َي رهط امال وكر ييئالت» : ىَلاَعَت ل  ِنْيَعوُكْل

 ُهْجَوْلَأ َوُه : اَمُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر َةَسياَعَو سابع ُنْبآ َلاَق ١ ٠ :ةيكلآ /روُثلأ

 قَبكدلأَو ةّسلأ ّنْيَب اَم اَهَتَرْوَع .(لْجَرلاك» ٌةَضَكَبُم ْوَلَو (ةَمَألآَو)

 .ٍةَرْوعب ْتَسْيَل اَمُهْنِم لك أَو َّنَأ عماجب ٍلُجَرلأب ْتَقحْلأَو

 ْنِم ُمطَقُي اَم سلو دوُلْوَمْلا َنِم ٌطْقُي يِذَلَ صوم :ٌةَدّسْلأ :ٌةَدِئاَف

 .َّرَم اَمُك ُمَطَقُت ال ةَرْسلآ َّنأل ٌةّرْس :ُهَل ُلاَقُي لَو هتَرُس
 داع داع 3

 17 0 سو رو 5 0 0 24 2 م 0-5 سو يلا ه 2
 3 1 0 ١ ثش+< رصتف 31 ١ | ل 0-5 ٠ 0 سمس يور م7 24 1 صعق هب تيا هل 2 1 #4 4 7

 ل

 يف يف قو .ةحضل (قيقختلا يف ّحَحَصَو شل يف كت ال وُمجَمْلا

 يف كّشلِل هب َعْطَقْلا ٍريثَكَو ّيِوَعَبْلا ِنَع ٍءوْصُولأ ضِقاَرَن يف «عوُمْجَمْلا»
 ىَرَْمْلا ِهْيلَعَو : ٌيوْنْسِإلآ َلاَقَو ههِتَرَْع

 ىلْوَألاَو ةالَّصلأ َلاَح اَح ٌكَّشلل اًوَكَذ َناَب َنِإَو ٌءاَضَقْلا ُبِجَي ٍلّوَألَأ َْلَعَو
 هه



 14 َينيِبْرْشلا بيِطَخْلا َدَمخَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 قَبْلَ ِةَرْسلَأ َنْيَب اَم ٌدتاَس َوُهَو ِةالَّصلأ يف َعَرَش اذ اَم ئَلَع ٍلَوَألآ ٌلْمَح
 نجاد ام هنو فَمَا نب عب ِهَجِل داس َوُهَو َعَرَش اذإ اَم ئَلَع يِناَثلََو

 ألا ءِلِطِبُمْلا يف اَنكَكَشَو تَدَقَعْنأ دق ُهَئاََص َّنَأل ءِقَبْكْدلآَو ةّرْسل
 َئَماَمَك « ٍضْفاََتلآ َّنِم ىَلْوَأ َوُهَف اَديِعَب َناَك ْنِإَو ٌلْمَحْلآ اَذنَهَو ؛ُهُمَدَع

 َةَدِقَمْنُمْلا (ةالَّصلأ ٌلطِبُب يِذَّلاَو) :َلاَق اَمُك

 : (اًعيَض َرَشَع َدَحَأ)

 هيَ ب ِةَعلِب ٍرَسَبلآ مالكب ُنْطْنلأ :ْيَأ .(مالَكْلا» :ُلَوأل
 وأ ْىَقَت آل : ِهِلْوَمَك ؛ةالَصلأ ٍةَحَلْصَمِ ولو ئَقك ءاَمَهْفَأ َرَتكَأَ ٍنْيقْرَحِ

 ّ م َةالَّصلأ هِذَه َّنِإ» :ةلَط هلؤَعل ءّْنِمَو ْنَعَك ال ؤأ ُدْمْقَأ

 ُنَئاَسَتلَأَو ؛980 :مقَر 0 َدُواَد وُبَأَو ؛, 8007 :مقر 278١/١ ٌمِلْسُمَ] «ساّنلأ مالك ْنِم

 مالَكْلا سنج ْنِم ٍناَقْرَحْلأَو [ م :مُقَر 1507/0 ُدَمْحَأَو 4 :مقَر ءك5 /*

 و َرْخَت ةهفم فرح ْوَأ ؛ واحتل ٌتِداَح عالطضأ ِطَقَف مِهفُمْلآِب هْصيِصْخَتَو
 آ ؤخَن مهْفُي ْمَل ْنإَو ءِفْرَح َدْعَي ٌةَدَم اَذَكَو ؛ يْغَوْلأ َّنِم م عو قيام نب

 .ِناَقْرَح ةقِقحْلآ يف ُدوُدمَمْاَف «ءاَيؤأ اَواَووَأ املأ َُمْلآَو

5 

 و 3 و2 أ ه ب 200 . تاع نا توم ب ل م 53

 2 يهب طفلا ُهاَدَن ْنّمِم هَتاََح يف هي لأ ُهباَجإ َكِلَذ نم ْسسُمَ



 8 رس ل

 هاَركإلأ ة دل اهَرْكم لذ قَِتلآ َاَكْوَلَو باَطَو «قيِلَْت الب ٍقْسِعَو رْذنك

 الق ٍةالَص يف هنأ ؛هميِرْحَب مْ َعَم (ُدْمَعْلا) رايتخالا يف ُهْطْرَشَو ءاّهيف
 سم مت 7 ا ل

 ءاهيف همي رخت َلِهَج ْؤ أ ٌكَناَسِل ِهْيَلِإ َقَبَس ب وأ« ءقالصلل اًيسان مالك ليلقب لطبت

 وص 860 هرم م 2 م سا. -_ ٠ 2 هع 7 نحلل

 ءاَمَلُعْلا نَع َدُعَب وأ ُةُمالْسِإ َبَرَقَو اًهيِف مالكلا سنج ميرخت . َنِإَو

 ره ص 5 ٍُُ 2 مص مكوه | 31 1 ها 0

 ,ملعتلا كزتب 0 يصقتإ «ءاملعلا نم َتَرَقَو همالسإ لِعَب نم فالخب

 و هم 1 ع
 خفتلاو ُهوأَبلأَو ٌنيِنَألََو ةَرِخآلا ٍفْوَح ْنِم ْوَلَوُءاَكْبْلآَو ُكِحّضلَو ميحَتلاَو

 ال الإ الص تلت نازح كلذ ب داو هَ انإ فنا أ وأ مقل َنِم

 دق :موُمأَملآ هَ َلاَقَف ءاَِناَت ُماَمِإلآ َمَّلَس م ُهَعَم ُهَعَم َمَّلَس ُةُماَمِإ مَن سه دلَو

 ُهَلَسْيَو ءاّمُهْنِم ٍدِحاَو دس مت ا ءايآ كن نق ان لق تنل

 .ٍةَوْدَْلا عاطقنأ َدْعبَمّلَكَت هنأ ءوُهَّسلأ ُدوُجُْس ُهَل ُبَدَْنُيَو ُموُمْأَمْل

 يف ُيَعِفاَرلأ ُهَرَكَذ امك ءِلِهاَجْلأَكَف ِهتالَص َلاَمَك اًناَظ ِنْيَُي ْنِم مَّلَس ْوَلَو

 . ماَيّصلَأ ٍباَتِك

 ٌليِلَقْلاَو َةالَّصلآ َمْظَن ْعَطَقَي هنأ ءهيف ردي ال هَ َكِلْذ نم ٌديِئَكْلأ اَمأ

 َنْيَيَو اَذنَه َّنْيَب َقْوَفْلاَو «ٌرِداَن ريثكلا ىف َناَيْسْملَأَو قِبَل َّنَألَو ءهتّلِقِل لَمَسْحُي

 ب نقم يلصمْلا أأ حصألا لع ريكا للاب لني ال تْنَح مصل
 راَّصلأ يفالخب ُاَيْسَتل اَهَعَم ُدُمَبَي «ةالّصلل 2. ٌااَّصلل ٍةَرْكَْذُم

 اًَعّسلَأَك ّرَم اًمِم ِهوُحَنَو حن َ *تكلأ نم اَفْرَع ريسَيْلأ يف ُرْذْعُيَو

07 

 ١ 72 ذإ ِةَبلَعْلِل اًمِوْحَنَو ٍةَحْفَ ”لك ْنِم ْوَلَو ِناَفْرَح ُهْنِم َرَهَظ ْنِإَو ءٍساطْعْلاَو



 ها 6 اه ا. ا. عام ده ام اءأام هاه عامه هدف هلو ه واود. هده اه واه هما. عداه د .اوأدو عداه يه واو دقو هاو هاه هدام ساهل

 ةوْخَنَو حتت رْثك اذ ام  ٌيِلْوَق و ِنْكُر دعت :خدَدلأ يف ُرْذْعُيَو ءَريِصقَت

 ُهَلاَق اَمَك لَ هَ ُهَتاالَص َّنإَ 200 كه َكِلْذ رم ِناَفْرَح ُهْنم َرَهَظ ْنََك َقَبلَعْلِل

 مَن مَعَ كِل نأ ءاَمُهاَنْعَم يِف يِتاَبلأَو ِلاَعْسلَاَو ِكِحَّضلأ يف ِناَخْيّشلأ

 اَذإ اَمَأ هَل ًمِزالُم اًضَرَم ُهُوْحَنَو ُلاَعْسلأ ٍرِصَي ْمَل اذإ اَذَه ٌلَحَمَو «ةالّصلا

 ْلَب ُهُوْحَنَو ٍلَْب وب ُسْلَس هب ْنَمَك ٌثْضَي ال نإ َكِلْذَك ُهْوْحَنَو ٌلاَعُسلَأ َراَض

 لش ىلإ ةوزغ سَ «ِرْهَجْلِل هْحََبلَأ ريِسَي يف ُرَدْحُي آلَو ؛ ىَلوأ

 ِتاَريِبْكَتَو ِتوَُفْلاَو ةروشلا ِةءاَرِقَك ءٍنّشلآ ُرِئِإَس ِرْهَجْلا تْحَم يِفَو هَل
 َ . تالاقتنالا

23 ِ 

 ةوُْذْعَمَف مالكا ميِرْحَتب ِهِمْلِع عم حْتخَتلأب اَهتالْطُب َلِهَج ْوَل : 1

 آ ايش زك لهو مك مر ِرْحَ مِلَع ْوَلَو :َماَوَعْلا ىَلَع هيك ِءاَمَحِ
 ٠ يي ارو وت يمر 7 هه . وع ه2 ى* هّمكد ر<ام هه 53
 ْنم ذإ ُدَحي ُْنإَوَدَحْلآ هباجيإ َنوُد ٍرنَحْلا بْرُش َميِرخَت َمِلَعْوَل امك ءْرَدْعُي

 ٍةالّصلأ يف ماكل يرحم ايان ملك لو فحل ميِرخّتلآب مل َدْعَب هَمَح هَقَح
0-4 

 ريغ كَِوُجْل هب َحَوَص هز لع سانا ناي تل وعو هه اس كندا 6 د مسمر ليف , ه 6
0 

 فاق ع ل :مزلا يف يالا هكدا اً : : يَ 0

 كا

 يِمرْيجْبلا ٠ اَرثكَأف ِنْيِفْرَح ٍروُهظ َعَم ُهْوْحَنَو ُحْرخََتلأ ري اذ م١ :ةَحْسن ىف كلل



 ( ِعاَجش يِبأ أ ظاَقْلأ ٌلَح يف غافلا نايل

 مه ده و ا. ده .٠ هو م اثم عا. عاق د. اسعاف سهافاق هدا هاه فاق هاهو هاف اق اهو هاه اه واه ىف اه هام هده ده د وجله هاف هاهلاه

 02 عورة ر اص ه2 © و 5م ميل 21 ند 0 ما 3 2

 نع هزّرحت رهاظلا نآل .رذعلا ىلع الْمَح ةقرافُي مل ِنافْرَح ةنِم ناّبف

 مامولا لاح ةنيرف يك و «ةداّبح و اًمالآ لاح ةنب رق ةكئشلا لاق امك ّلذت ُلِقَو «ةّدابعلا ٌءاقب ال « اطنُملأ 2 م ا 17 مَ < 65م 3 7 أ ه رودس 5

 . ةَقَراَفُمْلا ُبِجَتَف َكِلَُذ فالخ لع

 ْبِجَن ال نكل ُْنَقَراَفُم ْتَبَجَو ّنْعَمْل يمي انآ َةَحِتاَمْلآ يف َّنَحَل ْوَلَو
 رَكَذَتَي ْدَقَو ءاَيِهاَس َّنَحَل ُهَّنأ ِزاَوَجِل «َمَكْرَي َنَح ْلَب ءِلاَحْل يف ُهَقَراَمُم

 - هم م - مس 26ر ها رم اشا

 ١و] 4# ّباتكحلأ ذُح َىْحَيي ك ميهفتل ةتلأ دصقب نارَقلأ مظنب قطن ْوَلَو
 8 - 5ع وكو - بؤس , م 6 مافنب

 ميِهَمَتلَأ َعَم َدَصَق نإ ءاّتيش ذَخَأَي هن هنأ َنذأتْسآ ِنَم هب اَمههُم 7 : ةيآلآ /ميْرَم ٌةَروُس

 مم 0 5 06 م م هر و هر

 لود مكحلا وسنمب د ةمكح خّسني , نِإَو ةّوالتلا خوسنمب ١ نو

 َِ 8 م 8 م ىوعار 2 ل 0

 هب ب َبِطاَخُي نأ الإ ءاََدْنُي 40 نِإَو ٍءاَعّدلأَو رعدلاب لعبت الو ٍققالتل
9 
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 2 2 م و 3 1 وع

 . كيف ام ٌّرَشَو كرش ْنِمهللأب ذوعأ هللأ كفوو يبو 4« دوه ١1 4ُشيبأي

 ©[ 6 : ةيآلأ /ةَحِت اَمْلأ ةَروَس ١1 4 لعن َكاَيِإ 0 ّئ قِلاَحْل ٌتاطخ اَمَأ
4 

 . ٌدْصَي الق ؟ دست يف (َكِْيَلَع مالّسلا» ك لي ينل ُتاطَخَو
 وع 0 3 1

 هب ُلْطِبَت ءايبْنَألَآ يقابق ةَكْئالَمْلا باطخ َّنأ َيِعفاَدل مالك َضَتفُمَو
 لَك ّيبنلأ ةَياَج

 0 م6

 نإ :ٌيونْسِإلَأ ُهَلاَق امك ُهِجّنُملَأَو ُدَمَتْحُمْلا َوُْهَو «ةالَّصلأ

 . لقلب هتَباَجِإَك لْعِفْلأب

 ماسلا
 يحل
 ماس



 نيش َييبْرَشلا بيِطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ِدمَحُمِل

 2 [ىلاَوَتُمْلأ] دينك [ لَمَعل 8 أو

 يف ُروُجَتَو ٍضْوَفْلا يف ُمُرْحَت ْلَب ةالَّصلأ يِف ِنْيَوبَألآ َةَباَجِإ ع 7
 .اَهُمَدَع اَمهْيَلَع ََّش ْنِإ هيف ُهَباَجِإلا ئَلْوَألْأَو ءٍلْقَتل

 وش 0« تِوَتَض كاي دبع َكاَيِإ © ةقاقإ ارق ذل

 هَل نإ ُةَنالَص ْتَلَطَب ءاَهَلاَقَف [0 :ٌةيآلا /ةحياَقْل
 .لْطبَت ْمَل َكِلَذ د ْنِإَ «(قيِقْحَتلَا»

 2 ملا 0 0 مهيار هت ل مس ع نم 8 رسم -- -

 َدِصَقَي نأ الإ هتالَض تلطَب ؛هللأب انعَتْسأ وأ للأب تنعتْسأ :َلاق لَو
 ريم راى 2 0 1 2 تأ م 2 تل رس هت ص <

 «ةتالص لطُبت ريصق نكر ريغ ىف ادمع اليوط ت ْوَلَو «ءاعدلا كل

 ءاليلق ٌفْرُعلأ ُهّدْعَي مف . فشلا يف (ئيَكلا) ةالَّصلأ
 َكِلْذَك ِناَئَيْرَّصْلأَو ؛ناَبْطّسَوَمُمْلا ٍناَئَوطْحْلأ اَذَكَو «ليلقف ٍفيِفَحْل ٍبْوّتلَ

 ْمَأ «تاّوطخُك سنج ْنِم ْتْناَك ءاَوَس ْتَلاََي نإ ريك هرْيَغ وأ َكِلَذ نم ُتاكلَو

 ِردَقب ثالثا ُتاَوْطْخْلا ٍتناَكَأ ٌءاَوَسَو «ٍلَْن عْلَخَو ٍةَبْرَضَو ٍةَوْطْخَك ساَنْجَأ
 . نِناَرْمعْلا ُهَلاَق امَكُهمالَص ْتَلَطَب ثان يب ةَدِحاَوَلَعَفْوَلَو «آل مَ ةَوْطُخ

0 

8« 
 ص 1

3 

 2غ 2

 هع د1



 ؟9 أ ركل دَح ىلإ ىهّتنأ لَه «لغف يف دكت

 .ٌُرْثوُي ال ُهَنأ اَهُرَهظَأ وُجؤأ ةّناََث هيف ُحِدَقْنَب الا

 هِعِباَصأ ِكيِرْحَتَك :ِةَِلَوَتُمْلأ ةَفيِفَحْلا ِتاَكَرَحْلأ آل ةّشِحاَمْل بولا لَطِتَتَو

 ذأ هئاَسِل كيِرخَمك :كِلو وخت وأ لوفد وأ ةَحْبس حبش يف نك هكر
 ع

 و -

 و 3
 ةكيهب َكِلذ حُب ال ْذِإ كِل لعبت ا او اَاَر رك وأ يف : وأ هِناَمْجَأ

 .هدنعك لطنُملا لفل ُوْهَسَو ؛َليِلَمْلا لغفْلاهبْشَأَف «ميظعَتلاَو عوُمُحْل
 َدْمَع َدْمَع ءىّأوألا ة ةَميِلْمَّتلآ َلْبَق َتَدْحَأ ْنِإَف ,(ُثَدَحْلا) :تِلَّتلَأ () مم

 ليل بَ ٍعاَمْجِإلأَب تراَهط نال ُةئاَلَص ثلَطَب َوهَس ذ

23 

 َكِلَذ ىلع جو كَاَلَس طن هَل ُثَدحلا قبس اذِإ نيرو د
 8 ليلْغَتلَأَو ل َوْهَو َقْرَف ال ُهَنَأ باحْضألآ مَ را «يِرتْسإل

 امعمب 1١

 0/66 ا
 اهعمب

5 
6 

 يف ىلأ مكح نكِيوَو#: الاعت !ًوقك هل َموُهَفَم لق ِبِلاَعْلأ َحَرْحَم جَّرَخ
- 2-0 

 هلق ءاقلطُم مّرْخَت ةَبيبّرلأ نإَف 11 : اال نرش ؛1] * ,كروجح
 04 َموُهَفَمالِر هافلا|

 1١ 1١ 3 و

 حل ايان ئلَص ول : يي
 0 .اًضْيَأ هِلْمِف ْىَلَع ُباَتي ُهَن 17 وضُو ىَلَع ْقَوََي آل اًجِم اَهَوْحَن



 انين َينيِبْرْسل بيِطَخْلا َدّمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 هل مرسشيص * ىريور

 ةساجنلا ثؤدحَو

 2 0 مى ع م .٠ 2 َء ها 20007 و 6 000 2

 مث هفناي ذحخاي نا هتالص ىف ثدحا نمل ُنَسُيَو «رثؤي ال ةداتعلا نم
 هه 2 هل أ هَ 2 02 أ

 5 10 ماسر 2 سي مقر -1 2 هس م

 ا انك ْنَأ يِضبْنيَ وسفن ىلع اًرْيَس َفَعَو هنأ مِوُيل ءَفِرَصَنَي
 هر يي م ور -ِ و - موفر 00

 .ثمِق وأ اًهَتَماَقِإ ْتَبْرَف اذإ اًصوّصخ ءةالّصلل ٌرظَتْنُم َوُهَو ٌتَدَخ
 هيه

 مسسساا ع

 داع 216 ع

 َدَب هوت يف اَهْنَع ىمْمُي ال يتلا (ةَساَجّنل ُثتوَُدَح ( عبار 2

 3 * ده َكَبَيَو » : لاحت هِلْوَقل منذ وأ ِهنْيَع وأ همَف وأ هفأ ٍلخاَد ىَتَح
 ها

0 
 هل ا

١ 

0 

 فالخب امرا انه ألاف لِخاد لب ام ء[4 :ةيكلأ /(ُرثَدُْلا ٌةَروُس

 أ ُةَبْطَر ٌةَساَجَت ِهْيَلَع ْتَعَقَو ْوَلَف قَساَجَّنلآ رمأ ظاِغل ة ةباَنَجْلا لْسُغ

 شي هل صقر ءبْوَت مْلقب ءلاَحْلآ يف اَهَلَّرأ

 نِإَف هَ الص تطلع نَف ءومُص وأ دي هَساَجّملا يحن نأ دوج ب اَلَو

 . ُلَمَبْعُمْلا َوُهَو ؟؛ ؛نْيَهْجَو ٍدَحَأ يف َكِْذَكَم ِدوُعِب اَهاَكَن

 َبَجَو هب ُةلِسْعَي ة ءَم َدجَي لَو هَنَع ىَمْمُي ال امي بون َسجََت و :ةيبشت

 ا هيف يّلَصُي بَ ِةَرْجَأ نم َرثكَأ عطَقْلأب همي صَْْت ْمَل نإ اهعضْوَم
0 

 دنكأ دب : : ٌيرتسإلا َلاَقَو ؛ يَلَوَمُمْلل اَعَبت ِناَحْيَّشلآ ُهَلاَق اَم اذنه ءهاَرتكأ

 قَجاَسْل َدْنِع ِهِلْسَع ِةَرْج أ عم افا  ِءاَمْلأ ِنَمَت ْنِمَو كلذ نم نب :ْيَرْمأل
 ميد

 دهاَظلأ َوُه اَذنَهَو . ىَهَتْن أ .ُةُليِصْحَت َّبَجَو هربا ول اَمُْم لك نه
 ره

 2م

 يطلب َرْوَعْلآ ِرْثَس لوُصُخب عطقلا َبوُج و اًضُيَأ ِناَحْيَّسلأ َدَيَقَو
 34 هه



5-50 
 ) عاَجش يبأ ِظاَمْلأ َّلَح يف ٌعاَْفِإلا نيلي 8

 ماندو ا.ه ا. ده ماو د . و هلو دودو عداه و ىف عه اه اه ده وله هه. هاو هد. و. اه هاه هدو هاه ها واه هده هلو د هد هده علاه

 نأ ىلع ًءانب ٍدّْيِقب َسّيِل ةنأ ٌرِهاظلْاَو «يلّوتملا ةركذي ْملَو : ٌيشكزرلا لاق 342 039 1 76 4 هَ 3 َس 102 39 11 مالا هك سس م2 < 7
 2-4 5-4 ٠

 ماسر هذ و ندم يعل 7 اع م سلو سم6 د هر وك هل 02 0 -

 اذلهَو !فتنا . ح أ وهو «كلذ همزَل ةروعلا ضعب هب رتسُي ام دجَو نَم

 2 اص رو

 رحب كل ءَحَكي مَ ْنِإَو و ةَساَجَت ِهِساَيِ ضب قالُم ٌةالَص ُحِصَن ال

 يح هب لم لع دس وَ ام َكِذ َتَاَو ؛ليرطلا هيئات فرع

 َعِرش ٍةالّصلأ يف ٍةَساَجتل َباَنَتْجَ نأ «هتكَرَحب ُكَدَح رحتي ْمَل َنِإ ُتالَص ٌحِصَن

 ِهِرْيَغ ىَلَع اًِقتْسُم ُهَنْوَك ٍدوُجّسلَأ يِف ُبوُلْطَمْلاَو ءهيِفاَنُي اَذلَهَو ميظْتلِ
 ٍلِصّتُم ىَلَع َدَجَس اَذِإَف 0 : مُقَر 20417 ١/ ُدَمْحَأ] (كَتَهْيَج «كتهيئَج 0 كم١ : ثيِدحل

 هش فرط ضيا لَ خت الو ؛ةرشفتلا لص كرب ُكَدَحَتَي مَل هب

 ٍةَساَجْنب هل ٌلماَح ُهّنأل ؛هتكَرحب ْكَرحََي مل َنِإَو سجن ئَلَع ٍلْبَحَك

 بلك وحن ِروُجاَس َلَع ّقَلُم لحل ْفَرَط َناَك ْوَلَو ءاَهَل ٌلماَح ُهّنَأَكَت

 رجب ُرَجْنَت ُتْيَحِب هةَريِغَص ٍةنيِفَس يف اًدوُدْشَم وَ ؛ هِقنُع يف ُلَعْجُي اَم :َّوُهَو
 هل

 ٍراَدلَأك اَهَّنَِ هٌرَجب ُوَجْنَت آل ةَريبك ةئيِفَس فالخب .ةئاَلَص حصن ْمَل بَل
2-9 

1 ١ 

0 

 ُهلاَق امل اقالخ ,ِرخَْلا يف أ ريل يف َنوُكَت نأ َنِب فس أ يف َقََق آلَ

 .ةَريِبَك ْوَأ ْتَناَكةَريِغَص معَ ل مأرب يف اك اهّنأ نم يوتسإلا

 ٍلْصَوْلِل حِلاّصلآ ٍرِجاَطلآ ٍدْقَمِل سجن التم هراسكنال ُهَمَظَع َلَصَو و

 . ةَروُرَصلل ُهَعَم ُهَتالَص ٌحِصَنَف «َكِلذ يف ٌدوُذْعَمَف

05 

7 314 

 . ماَّطلَأ َدِجُو اّذإ ُهْعْرَن ُهْمّرْلَي اهلَو :«اَهلْضَأ» ك «َةَضْوَلأ» ىف َلاَق
20 



 يح ٌينيبرْشلا بيِطَخْلأ َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمِ

 نو َكِلذَك َوُهَواَرَرَص حي ْمَل ْنِإَو ُْعْرَن ُبجَي ال ُهّنأ هُرِهاَظَو .َهتن

 حِلاَّصلأ ٍرِهاطلا ٍدوُجُو َعَم هب ُهَلَصَو اذ ام ام كلذ يف نيم لضغب وثب َفَلاَخ
 اًرِهاظ اَرَرَض حي مل َنِإَو هَ َِلَع بج :ُهّنإَف لضَولا ىلإ حبشي ْمَل وأ

 هيمزُح كهل عني ْمَل رتل هلع َبَجَو نم تام د نِإَف «مُميَملآ ُحيِبُي اَم َوُهَو

 0ك

 سود 98 ب ةاا س7 . عوير نس سعال 7 0 ل هك 0 ص .ل
 َةَّماَع ْنَع (ِناَيَبلَأ» يِف ةلقن ام و «عزنلا ميرخت لَو | ليلعتلا ةّيِضقَو

3 3 2 

 ومو ومو م وك الا هي ناس ه1 م
 زدي مل ملا جرخَي تح ةَربولاب ٍدلجْل ررع :َّوَهَو شولا : : عرف

 ؛ةَرئإلأِب ٍدلجلا ٍرْرَعب ؛ ٍلِصاَحْلآ ِمّدلأ ببَسِب ٌرَضْخَي وأ َق َرْرَيِل ةليز ُوْحَن ِهْيَلَع
 سك اا داس هاش ص

 مل فاح نإف ب هلأ خيي اَرَرَص ْفَحَ ْمَلاَم لاَ | ُبجَتَف ُهْنَع يّتلل ٌةاَرَح

 ءهغ اب َدْعَب ةاَضرب ُهَلَعف اذ اَذَهَو يول دَْب ِْيَع م الو كتلاَزإ ثحَ
9 

 لناس مس ل

 ُهَدَي هيف ٌعَضَو اَم ُسّجَنُي الَو .ةئامإو لَ حصن لَ ةمََت الف الإ

 مشو اَهيلَع ناك اذإ الث عم

 ول اَمَك ءُرّصَقُي مل َنِإَو «(ِةَرْؤَعلا) ْنِم ِءْيَش (فاشكنأ) :ُسسِماَحْلأ (2َ)



 و 0 3 نو 7 م هع 8-5 1 . دبس

 2 لكالاَو ) ةلْيقلا َراَبدَتْساَو ) ةّينلا رييغتَو

 نأب ءِلاَحْلأ يف ة وعلا وتس نك نِإَف ؛ ديوب ناكم ىلإ مرت حير تسر

 ءِروُذْحَمْل ِءاََتنال ُةَتالَص ْلطِبَ مل ءٍلاَحلأ يف ُهّدَرَف ُةَبوث حيرلأ فشك

 ريسَيلا ضراعلا اذله رْفتْعيَو

 َوُه يتلأ هتالَص بلق ْؤلف «ٌيونَملأ ريغ لإ (ةّينلأ ُريِيْعَت) : ٌسِداَّسلَأ ()
 - 7 هدرث او د ََ كب هم رس بت جب - 00 - نيل

 ًءاش نإ : ظفلب ةّينلأ َبَقَع ْولَو «ةتالَص تلطت اًَدِماَع اًملاَع ئّرخأ ٌةالَص اًهيف
 52 1 رم . تهم 22200 2 2 2 1 001 5-9 0 1

 وأ َّرْضَي ْمَل ةّئيِشَملاب ٌعِقاَو َلْعِفلَأ نأ ؤأ ءَكّدبَملا كلذب َدَصِقَو اًماَون ْؤأ هللا

 كيل اقلط المن اضف لق ْوأَ 0

 ١ دكم

 عا

 83 ١

 أ

 ١

3 

 هه

 عطل 1١
 د7

 عا
 .٠

 د

1 0 

 ننل# 1

5 

 207 هو 2< 2: 5و
 يوم ينك دق ذاك ردع

 ُدِعْسُي َكِلْذ َّنَأل ِءاَهَل ِهتاَقاَنُم ِةَدِشِل «ًاليِلق ْوَلَو (نكذلا) : ُنِماَتلَأ (و)
 ِهِدُهَع 00 الجاَج ذأ ةالّصلل اًيسان َنوُكَي ْنَأ َّ ءاَهْنَع ٍضاَرْعِإلَب

 يأ الَّصلل ِهِتاَفاَنُم مَّدَعِل هل هلبِلَقب ْلطَبَت اف ؛ِهاَمَلعْلا نع ِهدْعْبِل وأ «مالْسِإلاب

 2 و 0 هم 0 2 ًّ



 علام م 6 هادو

 ٌةَدٌدلَأَو « َةَهَقْهَقلأَو ء ُبْرَّشلَأَو 01 2 67 م 2 02

 0000 هع - هو ييع ل

 لْفَج يف اقّرف حلصي 0 ةركذم ةئيه ةالصل“ ناي اوقّرفَو اق ال اْذنَهَو «هفالخب ٌةَركْذُم ةّكيه ةالّصلل نأب اوقَدْفَو
 ٌلْعِفْلاَو ءةَموُظْنَم ٍلاَعْفَأ ٌثاَذ َةالَّصلآ َّنَأ َكِلَذِل َحِلاَصلأ قزفلَأَو .ميرختلأ

 فك ُهَنِإَف مْوّصلا فالخب اَهَمْظَن ْعَطَقَي ُريَِكْل

 م «ءاَركإلآ ةَرذنِل ِهِرْيَعك اَنه م ةَرْكُمْلأَو
 وت ع 8 وع < 2

 5 برشا ٌلْثِمَو 2 اميف هيف للا َوُهَو :(ثرشلا) 0: غيت ( 0(

 . ةالَّصلأ َلَطِبَأ وّصلأ لأ املك هدا ريب ٍطَِْخُمْلا قيّرلأ

 لَو ُءَكبلآَو هَرثكأف ٍنْيَقَْح ٍجوُوْخب ِكحّضلأ يف (ةَهَقْهَمْلا) : ُرِشاَعْلا ()
 نإ ِكِحَّضلأ َلْمِم فنألا وأ مَمْلآ َنِم ُحَقتلآَو ُهوََتلأَو نيَِألأَو ةرخآلا يفوح ص

 م ع هه

 .هّيلِإ ةَراَشِإلَأ ِتَدَم امك ءُرْتكَأَف ِناَفْ رح َرِكْذ اَمِم ٍدِحاَوب .
 هم سس ل

 ص

 لطب ال اَهَنِإَق ءاَهنِم غاَرلأ دعب ا اًهئانثأ يف (ُةٌدَرلَأ) :رْسشَع َيِداَحْلأ (َ)

 نع ْنُكَ دِدَكْرَي مو» : نلاَعَت َلاَق امك .تؤَملآِب ت ْتَاَضَنأ اذِإ َّ َلَمَعْل

 [؟١1/ : ةيآلآ أ /ةَّرقبْل ةَروُس "1 # َرَُهْلمَع ل مآ تطِبَح كيكو واك اكح ّوهَو ٌتْعَسَف - ءوزيد

 .ةنعاأ يِضَر فَلا لَ َنَناََكِهِلَمَع باث طبخت ْنكلَو

 لادتغالأ َوْهَو ءاَدْمَع ريِصَمْل نكد ليوطت ة ٍةالَّصلأ تالطتُم ْنِصَو

 َوُهَو «جاَهْنمْلا» يف اَمَك ِنْيَدوُصَقَم ُريَغ اَمَُنَل ني تَدجَّسل َنْيَب : ةسولُجلاَو

 ص يب ش

 ْيَلَع اَمِهب ُهُمّدَقَت اَذَكَو ءاَدْمَع نيك هِماَمِإ ْنَع موُمأَمْلا ُفلَخَتَو ُدَمَتْعُمْل



 26 راج سا ما

 ,ء هام د. ه و ع اواو ده فو ده و و ده و ع دو عداه و ده عام د عاو دهأو يه واو اه و اعأاو هع م. و د عاو ع دع ده. اهو يه د عاو »اوه

 ْلَعْفَي ْمَلَو اَهْجَم ُهَنكْمَأ ْنِإ ِهِسَأَر ْنِم ْتَلَرن ِةَماَحْن ٌعالتَْأَو ءِرْذُع ِرْيَعب اَدْمَع

 ل ٍةالَّصلا يِف ُتاَقِيلالآ ُهَر 4# : مَن

 امك َكلَذ ْنِمَو «هبؤث ؤأ هرّثَش َبفَكَو ِءاَمَّسلَأ ىلإ هِرَصَب ُعْفَر ُةَرْكُيَو ةَركُي
 0 د

 < هغ عمسام دمد عوم
 أ هتَماَمِع ّتحَت ٌدوُدِرَم ؤَأ صوَقْعَم ُهْرَمَشَو َيَلَس ؛ نأ ٍعوُمْجَمْلآ» يف ُهَلاَ

 الب ِهِمَف ْنَلَع ِهِدَي ٌعْضَوَو ب ةَبْذَعْل ُرّوَعَو ٍطَسَوْلأ ُدَش ُهْنِمَو ٌرَمَسُم همك وأ هبؤت

 ةقاَك الف با امكان هك وجا

 0 7-1-3 هه 0 هادو لس 2 0-8 6

 الف ةجاحل الإ ةّرسي وأ ةنمي ههجوب
 له

0-4 - 

 ِءاَبْلأب اًيقاح ْوَأ ءنوُبلَأب اًنِقاَح ٌةلَّصلأَو ؛ِةَدِحاَو لج ىَلَع م اِقْلأ ُهَرُك

 يِناَتلأَو ءِلْوَبْلأب ُلَوَألا ؛ميملأب اًمِقاَح ْوَأ ءيفاَقْلأب اًقِزاَح ْوَ :ةتعوشلا
 . ٍطْئاَعْلاَو لولب ٌعباَرلأَو , 77 حيرلآب ْتلاَثلآَو .ِطَتاَمْلَب

 َىضَني ْنَأَ هْيَلِإ ! قوتي ِبوُوْشَم و أ ِلوُكأَم ام ماَعَط ةَّرضَحب ٌةالَّصلأ ُهَرْكَنَو

 :هِتَرِصاَخ ْىَلَع ِهِدَي ُعْضَو يَلَصْمْلِل ُهَرْكيَو ههِيمَ ْنَع وأ هه ِههْجَو لبق

 .هِعوُكُر يف رفقا نع سأل ضْفَح يف هَلْ
 يِفَو ءِدِجْمَمْلأ ِنَع ٍةَجِراَخْلا ٍباَحّرلأَو ءيقاَوْسَألآ يف ةاَلَّصلأ ُهَرْكَُ

 يِفَو « هي ةيَرَبْلا نود ِناَْنبْلآ يِف قيرطلأ يِفَو .وجْلشَم] وخَلْسَم يف َلَوٍمامَحل

 يِفَو «ئَراَصتلا ُدَيْعَم : ّيِهَو ةَسيِنَكْلَأ يِفَو ةَرَرْجَمْلاَك اَهوْحَن َو َةَلَيْرَمْل

٠. 

 ال ءِياَزلآَو ِءاَحْلآِب ٌرِفاَح :ُهَل ُلاَعُي حيّرلأب ُنّلَعَتي اَم َّنَأِل َفْحْلآِب ُبَسْنَأْلا» : ُيِيِرْيجِبْلا َلاَق 01 6
 هنأ لا علا 00 عم . 2.52 هياد
 ةَّيَطَع نع ئهتنأ .ُةّركذ يذلا ٌريسفتلا بس ِساَنت َيِهَو ءاٌرِفاَحا : خُتلا ضب ءب يف تْيَأَر مث . قِراخ



 . اه ام جعار در و و اواو هامه واو د ماع د. د. ماو ا ندي د. دم مام مج هام ماو اع ده مه عاق و اواو واه هده دو ده و او اولاع

 مه يف هر

 يِفَو ءِرْفكلا ِنِكامأ ْنِم اَمِهِوَْنَو ِدوُهَيْلا ُدَبْعَم : يِهَو َِْلآ ٍرْسَكب عيل
 ةَشوُتنَمْل اَمَأ ؛ نئبنت مل يِتَلآ : : يهَو ةَرِهاظلأ ةَرْيقَمْلا يِفَو لبإلا ِنَطَع

 . ةالّصلأ يف ِرْبَقْلأ َلاَبقتسأ ُهَرْكي و ِلْئاَح ِرْيَعب ايف هالَّصلأ حِصَن الق

 . (َدِجاَسَم مِنَ روق اوُذَحَّتَأ ءئَراَصتلَأَو َدوُهَيْلأ هللأ ّنَعَل» : هلي َلاَق

 ال :مقَر 4١ /؟ ُنِناَسَنلَآَو ؛ ١" : مقر ؛"الا//١ دل مو :مقَر 2/1١ يِراَخْبْلاَ

 .[1444 :مُقَر 318/1 ُدَمْحَأَو

 ءفوُضلأ ىََع ٍةالَت ملأ ٍزاَوج ' 1ع َةَعيشلا الإ َنوُمِلْسُمْل َعَمْجَأ :ٌةَدَئاَف

 ةرك ُهَنِإَق ِكلاَم َدْنَع لإ ! َكِلذ ْنِم ِءْيَش ىَلَع ةالّصلآ يف َةَماَرَك لَو ؛ هيفَو

 . ضزألا ِتاََ ابن نم َنمْيَل ُهَنأل ءٌروُجَي ال : هعيش تَلَقَ
1-9 

 د6 داع د
2 
 ع

 ةَروُرْغَم اَصَع ِوْخَبِلَ ُهْنَع َرَجَع ْنِإَف ءٍدوُمَعَك ٍراَدِج وْ َيَلَصُي نأ ُنَسْيَ
 ع عع. ندع اس أ يعن عدل

 يصلان هن َهنْيَيَو و ٌركأَف ٍعاَرِ ال ِتاَروُكْذَملآ ُلوُطَو ٠ لوط اح َُماَم

 بيرت اذنه لع كم نب ءْئش ىلإ لص اق كَ عُذأ نال
 اهي َُيَيواَم قَد هَل

 مَل ْنإَو اَهنْييَو ُهَْبَب ُروُرُمْلا ُمُرْحَيَو ءاَمُهالْعَأ َّطَخْلاَو ىَّلَصُمْلب ُداَرْملأَو



 ) عاَجش يِبأ ِظاَمْلأ لح يف ٌعاَنقإلأ 0 نال

 ماَيِقْلأ نع ْرْجَعْلأَدْيَع ء بحي اَمَو ٌةالَّصلأ ِهْيَلَع ٌلِمَْشَت اًميف ّلْصَف

 ا م
 ٠ . زسو» ماس مس ع سي همس اس 6-0 و مس
 نوت و عبزأ : اَهيف . ةعكَر َرْشَع ةَعْبَس ضتارفلا ُتاَعَكَرَو

 : هرب َدْوُعْستَوٌَيرَأَو « ةَدْجَس

 .ٌرَخآ اليِبَس ُراَمْلآ دج

 لَو :هلتي ذأ يميل يا المش أ تنل ل لإ كأس اق
 2 و

2 6 

 ا

 ماَيِقْلَأ نَع ِرْجَعْلأ َدْنَع ُبِحَي اَمَو ُةاَلَّصلأ ِهّْيَلَع ُلِمَتْشَت اميف لس مهي و

 ةَلْيَللَو مْوَيْلأ يِف (ٍضْئاَرَمْلا ِتاَعَكَر ُدَدَحَو) :َلاَقَق ءِلَوَألآ :.قْلأب اَدَبَو

 :قرادل أ ماَمِإلَ لاق (ةَعكَر ّرَشَع ع ةَعْيَس) ٍرْضَقْلَأ ٍرْفَس هَ و َدَمَلُجْل مْوَي ريغ ف

 قار عبس يومه يف ةيلا عَ ك١ يف هما

 8 : ٍلَْللأ ٍلَوَأ ْنِم ِناَسْنِإلَأ ٌرَهَسَو َةَعاَس َرَشَع اَنْثَأ َلِدَتْعُمْلا َراَهَنل

 .ًةَعكَر ِةَعاَس َّلُكِل َلعْجَف ِرْجَمْلآ عوُلَط ىلإ ٍناَتَعاَس هِرِخآ ْنِمَو ءت اَعاَس
 2ك

 . ىَهتن 000
 ٍةَعْكَر لك يف ّنَأل .(ةَدْجَس َنوُناكَتَو ٌعَبْرَأ) .ٍضْئاَرَفْلا :ْيَأ ء(اَهيِفَو)

 ءِنيّسلآ ىَلَع ةنَتُمْلا ميِدْقَتِب «(ٌةَريبكَت َنوُعْسَتَو ٌعبْرَأ) اهيف () ٠ نْيَتَدْجَس

 ةَنِس اَهنم ُعمتْجَيَف ءماَرْخإلأ ة ةَريبكَتب ةَريبكَت َنيِرْشِعَو ِنينْنأ ةيِعاَبُر لك يِ ّنأل

١ 



 ٌينيبرشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ِدَّمَحمِل 4 م م سه له كراع

27-0 
 همسه هيام هكر * تيكر تع سهؤأم ني 1 7 ريب 6 يل
 . ةحيبست نوسمخَو ثاالثَو َهَّنِمَو «ِتاَمّيلَست رْسَعَو ,تادّهشت ْعْسِيَو

 ةتسَو َو هَنِم ةالَّصلأ ئِف ٍناَكْرَألآ ةَلْمُجَو
2 

2 

 َرَشَع َعْبَس ةّيئالْلا يِفَو «ةَريبكت َرْسَع ىَدخإ هي ةيئانتلا يِفَو ةَريبكت َنوُنِسَو

 يف َّنأل ((ٍتاَدهَست ٌعْسِت) اًهيِف (5َ) . ةَريِبكَت ُنوُعْستَو ْعبْرَأ اًهَتلْمُجَف ؛ ةَريبكت

 ُدْشَع) اًهيف (2) .نْيَدْهَشَت يِقاَبْلا َنِم لك يِفَو ءاَدِجاَو اَدُهَسَت هيّ

 َنوُسْمَحَو تاتو هَِم) اَهيِف (5) . ِنْيَيميِلْسَت ِةلَص لك يف َّنَأل ؛(ٍِتاَميِلْسَت
 000 كك

 لف َرَشَع ةَعبَس يف ةَيوُرْطَم ياحي َعَْي عك 5 لَك يف ّنَأل «(ةَحيسَ

 ةّيزالثلا يِفَو ءَّرَشَع ةَيِناَمَت ةّيئاَنُتل يف َكِلذ ٌليِصفَت .ُهَّرَكَذ

 ةَيناَمََو هم يعاب يِفَو ورش
 َرْشَع ةَسْمَح اًهيف ةَعكَر َةَرْشَع َنْمَح ِهَتاَعَكَر َُدَعَف َةَعْنُجْل مْوَي ام

 َنوُناكََو ٌنْمَحَو ُةَعمَو ةَريبكت َنوُناَمَتَو ٌتاَكَتَو ةَدْجَس َنوُناكَتَو ءاَعوُكُر
 . ٍتاَدُشَت ٍناَمْثَو ةَحيِبْسَت

 َدَحَأ اًهيِف َةَعْكَر َةَرْشَع ئَدْخِإ ِرِصاَقْلِل ِهِتاَعَكَر ُدَدَعَف ءِرْضَقْل ٌرَمَس اَمَأَو

 ْعسِيَو «ةَريبكت ّن َنوُتِسَو ىَدَحِإَو ةَدَجَس َنوّرْشِعَو ِناَنْثَأَو ءاَعوُكُر َرَشَع رشح

 .ِتاَدُهّسَت ٌتِِسَو ءاّمهيف ِنيّسلآ ىَلَع ةانَمُمْلا ميِدقتب «ةَحبْسَت نوُعْسَيَو

 ٍلاَوْحَألأ لك يف َدَع فَي اله مال امو
 0 ره ه7 2 5 1 7 دم ني 7 5 ا مي 2

 َتِسَو ةئم) . سْمخلأ ّيِهَو ةَضوُرْفَمْلا (ةالّصلا يف ٍناكزألا ةلْمُج ةلّمجج 50



 ِظاَقْنأ لح يف عاتْفإلا ١
 . هرآ8 ,ىدسا يع ةمدمزره . 4 7 2.4 2. (١١كنع 26 عكر
 نانثآ برغّملا ْئِفَو « انكر نؤثالث مصلأ ئف : انكز َنوُرْشِعَو

 ٠) َنُكُد َنْوُحَيْرَأَو

000 

 نكر ٌبيِترَتلا ذِإ ءَنوُرْشِعَو ءِنيَّسلأ ميدقتب «ٌّعْبَس ئلؤألا ء(انكر نوُرْسِعَو
 َقَبَس امك

 2 صر صر ها 1 را روز 22 ص 8

 « هيف ف ةييأمُّطلاَو ع او .ةحتافلا أ 8 7 ارخإلا م

 ؛اقيف أَ يَا هدجَسلاَو .هيف يأمل ِيدخَل نيب وَلاَ
 َسوُلُجْلا ُديِرَتَو ءماّرْخإلا ةَريِبْكتَو هيل اَدَع اَم لوألا يأ ةَيِناَّلأ ةَعُك لَو
 ىلوألا ةَميِلْسَتلاَو ُهَدْعَبِلي ينل ىَلَع َةالَّصلَأَو ِدْهَشَتلأ َةءاَرِقَو ءِدُهَشَّتلِل

 ِةَدْجَس لَك َّدَعَو «ناَكرألآ ّنم ُهَّنَأ َتْمِلَع ْدَقَو «بِتْرَتلَأ نَع ”ىكَسَو

 ٌفالخ َوُهَو ءاَدِحاَو اَنْكُر اَمِهَّدَع ْنِم ِناَكَْألآ يف ُهَمَدَق ام فالخ َوْهَو ءاَنُكُر

00 

 َنوُعَبْرَأَو ثالث ىلؤألا «(اَنكُر َنوُعَبْرَأَو ِناَنْثأ) َكِلُذ ْنِم (ِبِرْغَمْلآ يِفَو)

 نيتك نْيَدوُجُسلَ ٍلْعَجِبَو َتايِعاَبُدلا ّنِم ٍدِحاَو ْىَلَع ٍراَصِتقالا : ىشاَوَحْلا ُباَحْصَأ َلاَق )١(

 2 « امهم لك ْنِم ةَدحاَو الص نك َنأل ٠ امهسوُضْو جو هين لا لسا
 ا 00

 ل قر « انكر نرتكَتَ ةعيرأو ِناَتَثم » :ّوُهَو

 . [ ١6 : ةيآلآ /باّرخألا



 نيل ٌينيبْرَسلأ بيِطَخْلآ َدّمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُمِل

 ْيِف ِماَيِقلا نع رجع نَمَو . انكر نؤسّمحَو عبر َةَيِعاَبٌّرلا يِفَو
 : اًسِلاَج ىَّلَص ٍةَضْيرْفْل

 2 عصاير 01007 ع 0 7 0 2 وع

 . ىلوألأ ةَميِلْسَتلَآ اَهُرِحآَو ةّيدلآ اَهَلَوَأ «ٌنُكُر تير
 محا ل عا

 أ نأ تفَرَع امل

 «(اَنُكُر َنوُسْمَحَو 3 أ) َكلَذ ْنِم (ةّيِعاَبْدلأ) ِةالَّصلأ ّنم لك (يِفَولا

 ةَميِلْسَتْلا اهرَخاَو 1 اَهْلَوَأ « بيت ريل ةداَيِزب َنوُسْمَحَو ٌنمَح ىَوألاَو

 يي م

 0 هرب يطا ٠ «حْبّصلأ يف اَهدَع ْنِم َكِلَمِلع اَمَك ٠ لوألا
0 

 ' .ةوّذم هن اَمِئاَف يَلَصْمْلا باو نع هَ نُقي 4 ا :روُُدَمْلا ثيل

 فؤحح ُةانْعَم يف لب « ءطقق ٍناَكمإلآ َمَدَع ِرْجَعْلاب ين الو : : ٌيِِفاّرلَأ لاَ

 ُناَرَوَد وأ ءَةَديِدَش َةَّقَشَم ُفْوَح ْزَأ ءِضَرَمْلأ ِةَداَيِزَو ِقَرَعْلا وأ ءِكاََهْل

 . كِل ُضَْبمَّدَقت اَمك ةَِفَسلآ بكاَر ٌّنَح يِف سأل

 ُهَقَحْلَت ْنَأ ْرْجَعْلا ٍطِْبَض يف ُماَمإلآ ُهَراَمْخَأ يِذّلآ : ِةَضْوَرل ةدايز' يف لاَ
 هرب 82
 و سك رؤص ها 5

 . ةفالخ َبهْذَملا نإ ا وُمْجَمْلا» ىف َلاَق ْنِكَل ٌةَعوْشخ ٌبهذت ةقشم

 . ىَهَتنأ

 اَنْنَي عوُشْحل َباَمْذإ نب 'ٍعوُمْجَمْلااَو ادَضْوَرلأ» ْيَمالك نيب َعَمَجَو

 ٌةْيَم اَهّنأل ِتاَسْلِجْلا َّنِم ِهِرْيَغ ْنِم ُلَصْفَأ ُهْشاَرَيْفآَو ةَديِدَش َةَّقَشَم ْنَع

 ِرئاَس يِفَو انّه ُءاَعَإلأ ُهَركْيَو ٠ ءاَمِرْيَغ ْنِم ىَلَْأ ْتَناَكَف ٍةالّصلآ يِف ةَعوُرْشَم



 ) عاَجش يِبأ ٍظاَفْلَأ لح يف ٌعانمإلآ ( 18

 2 3 تل م ةر ملمس هسر

 . اًعجطضُم ئَلَص سؤلجلا نع رجع ْنَمَو

 هْيَدِحَف لأ اَمُهَو هْيَكِرَو ْىَلَع ِيَلَصُمْلا َسِلْجَي ْنَأِب ةالَّصلأ ِتاَدَعَف
 هْيَقاَسَو ِهْيَذْجَف َبِصْنَيَو ؛هِتاَلَص عِضْومِب , هنأ َقِصْلُي نأ هيِبَكَر اًبِصان

2 

 َشِرْفَي نأ َوُهَو «ٌيِوَوْبل دْني ٌتَحَسْسُس عون ِءاَعْإلآ َنِمَو ؛ ؛ٍِفوَتْسُمْلأ ةَْيَهَك
 لاَ ُثْيَحِب ِِعوُكَول اَدِعاَق يَلَصْمْلا َيَِحْنب من ِهْيَمَدَ ىلع هلآ َعَضي َهَيَو ِهْيلْجِ

 َعضْوَمُةنَهَج َيِؤاَحت نأ هلَمْكَأَو ءوصوكو لق اًذلَهَو ءِديبك مد دق اَم ُهَنَهْبَج

 .لّمْكَألاَو لقألا ين ٍةاَداَحُمْلا يف ٍمِئاَْل َعوُكُر يِهاَضُي هن « هدوجس

 َلِصاَحْلاةَفََمْلا َكْلَي سوُلُجْلا نم هَل أب (سوُلُجلا ِنَع َرَجَع ْنَمَو)

 هنَدَب ٍمَدَقُمَو ِههْجَوب ةلئقلا لبْقتْسُم ءهْنَجِ (اًعِجطْضُم 7 مال نب

 60/١ َدْواَك وّبَأَو ؛55١0٠ 1 : مقر ُيِراَخْبْلا] ٍقباَّسلآ ُناَرْمِع ثيِدحل ايوب

 ُدَمْحَأَو ؛! : مُكَر ل,7مكلا هّجاَم َّنْبَأَو ؛,لا؟ : مُقَر 25١8/١ ُىِذِمْرْتلاَو 5 : مقر

 دْحَّللأ ىف ِتْيَمْلَأَكَو [؟01 :مَقَر ,32058/1 َناَبِح ُنْبَأَو ؛194897 :مُقَر 2/4

 هب َمَرَج امك ِرْذُع الب رم ٍرَسْيَألآ ىَلَع ُهَرْكيَو ءِنَمِ :ألآ َلَع َنوُكَي ْنَأ ُلَضْفَألَاَو
 (اَيقْلَتْسُم ئَلَص) . عاجطضالأ ِنَع : ْىَأ هلع َرَجَع ْنَمَو) . «عْمْجَمْلا» يف

0. 

 هِسْأَو َتحٍَةداَسو ٍوخَن عضو ْنِم ده الو لبق ةاَصَمَْأَ رهط لَ

 ٌراَوَج ُهَجَّبُملاَف ةَقوُفْسَم َيِهَو ةَبْحكْلاِب َنوُكَي ْنَأ الإ َةلْبِقْلا هِهْج وب َلبَقتْسَيِ

 اًمَقْيَك ُهَّنذل ٌةَفوَقْسَم ْنكَت ْمَل ْنِإَو ِههْج و ىَلَع اَذَكَو رف ىلع اناا

 َرَدَق ْنِإَف ءهِناَكْمِإ ٍرذقب ُدْجْسَيَو ُمُكْرَيَو ءاَهْنِم ِءُْجِل ٌهَجَوتُم َوُهَف َهّجَوَت

 ٍلَمكأ لَ اي ىلع رق ْنَمَ يري ل زك طق عوشالا ىلع َِلَصْمْلا

 با ىَلَع ٌبِجاَو اَمُهَنْيَب َقْرَفْلا َّنَأل ءِدوُجّسلِل ُةَداَيّرلأ َكْلِت ْتَدْيعَت عوكل



 0 هديب ئّشلأ بيطَخلا َدّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 ٌدوَجُسلَاَو ؛(هِسَأَرب) ٠ . ةَرْمَهِب :(اَمْوَأ) رك اَمَع (ّرَجَع ْنِإَف) . ِنٌكَمَتُمْل

 ةدلَّصلآ َلاَعْفَأ ئَرْجَأ ّرَجَع ّنِإَف ٠ ِهِرَصِببف 57 ْنِإَق 1 ص سَ

 - هي مرر 0 و - 00 < ب 0 م 7 2 2 2 2

 ىتأ ةنع ْرَجَع ؤأ دوعقلا وأ ماَيِقلَأ ىلع ِهِتالَص ءانثأ يِف َرَدق ةمتت
 2 2 هت ورك عم 2و 6 8 -_ 2 هذ وف رعم

 لاح َعقتل ِنْيَيلوألا يِف اَهَتَداَعِإ ٌبَدنُيَو «ِهِتَءاَرَق ىلع ئنَبَو هل رودقملاب
 و ؛ادِعاق أ اما م ار أ َلِبَم ِدوُعَقْل وأ ماَِقْلأ ىلع َرَدَق نه ِلاَمَكل
 اًكْيَش هيف آَرَ ول هني لَم وُ اًميِف اَهْيَلَع ِهِيَرْدَقِل هِضوُهَن يف ُهُنءاَرِق ُهُئِرْجُت

 ىلَع َرَدَق ْوَلَو ُهَدْعَب امم ُلَمُكَأ هنأ ِرِجاَمْلآ ّيِوُه يف ُةءاَرِقْلا ُبِحَتَو هداَعأ

 مَلاَمْنإَ َهْيِلَع هت ردع هن عيل أَ الب مايِقل َبَجَو ةَءاَرقْلأ َدْعَبِماَِقْل

 لبق عوُتإلا يف َِْ د إو .هسْفنِل ٍدوُصَعَم ُرْيغ ُةنأل ةئينأَمْطلا بحت
 ردو

 ١ه تعب مكر م بص نإ ابق ْنَع عوكؤولا َدَح ىلإ ال حف مفتر زآ ةئينأمُطلا

 ط

 ثلا ,ةوك مَ دََ .ةنيزاتطلا دنب زأ وكر ةداَز نم هيف امل هُالَص

 نأ مايقلا مدي دق لإ ولعت يفك او اهتن دقو تلا

 تنق نإف ُهَجْوَأ َّوُهَو هعنم بتل يدق ْضَقَو ميل ٌراَوَج عملا أ دَضَق

 قص ثري ادع

2 2 



 . ةيهو شو « ثهرق : ةانفأ د :دضلأ نو كولا

 ٌةَركَذ نإ لب «٠ وُهّسلآ ُدْوَجس ُهْنَع ُبْوَنَي ال : ُضْرْفْلَأَف

 « تاَهبَشلأ ىَقّتي هي لُجَو ْنَع ٍمالّسلأ دبع ُنْبأ نيد رع نشل ليس :ٌةدئاف 0 هد يريم ىد عرس مم تع, مم 20
 2 001 0 مم رو وو 2 عر أ م

 بسب فحصت ووْحَنَو ضْألا ِتاَبن د ْنم َقَمّرلَأ ٌذُسَي لوكأم لَ ٌرِصَتَقَيَو
0 

 ع ا 20 0 ماس م ددو و 8
 0 اَّمِجلاَو ةعمجلا ن كلد

 وأ ْتَناَك اًضْرَف (ةالّصلآ َنِم ٌكوُرْمَمْلآَو) : :َلاَعَف لوألا مقلب ادب ُدَقَو

 َمَدَقَتَو (ُةَئْيَهَو) . ٌضضْعَب : ْيَأ «(ٌهَنُسَو ٌضْرَف) :َيِهَو «(ءاّيشَأ ُهَثالَث) .لْف

 .اًَناَيَب
 ُدوُجُس ُهْنَع) .ُموقَي آل :ْيأ «(ُبوُنَي 59 اَوْهَس ٌكوُدَمْلا (ٌىهْدَمْلآَف)

 هَمْالَس ّلْبَق (ُهَرَكَذ ْنِإ) ؛ نأ ةمْكَح (]) .ةّصل لَّصلآ ننس ْنِم ُهُرْيَغ آلَو (وْهّسل

0 



 4 ذب هيئات ةوُهْسلا عرف *د ال ْنَقَو ُدْعَل 00 ققاتزل
 00100 ف 2

 نم لِي مَلَو بق نع ُهََكدَ ؛َمالَسْلآ ُكوُرَْملاَناَكْول امك لك

 َناَمَرلَاَو) السلا َدْعَب َدْعَب ُهَرَكَذَت ْنِإَ ؛ٍدوجس ٍرْيَغ ْنِم ل بي هعبض
 ؛ةالَّصلأ هيب (هْيَلَع ىَتَبَو) ءاَبوُجُو (هب َتأ) 9ةَساَجَت ْأَطَي ْمَلَو تثير

 نإ .(ٍوْهَّسلِل َدَجَسَو) . جدلان وحول ماس يأ

 ةَساَجّنلأ َءْطَو دوُمَألا ه هله َقِراَمُتَو ؛ اًهفئأتسأ َهَس أ «ُلْصَمْل لاَط

 . .فركلا ىَلِإ هِرَصِقَو هِلوُط يف ُعِجْرَمْلأَو للا ين ة 0-5 ذ اَهِلاَمَتْحَأَ
 ِنيَديلآ يِذِربَح ين كي بلآ ِنَع َلِقن يأ ِرَْلآب ُرَصِْلآ رب هنتشي :ايقَو

 ربَحْلآ يف ٌلوَقنَمْلآَ | : مَقَر 598/1 دِلْسُمَو ؛817 :مقر ل6 7 ٌيِاَحملا]

 ةَباَحَّصلأ َلَأَسَو ِنْيدَيْل 1 َعَجاَرَو ِدِجْسَمْل ةّيحات ىلإ ْئَضَمَو ما أ

 ُهوُباَجَأَ

 عا

 ٌكورَْمْلا ضعَبْلا : ْيَأ 2 "”(َنوُنْسَمْلَاَو) : اقف ين مشا يف عرش
 هباصتنأ َدْعبَرْكَذَت ْنَأَك «(ِهِرْيَعِب سلا َدْعَب بَلِ ُدوُعَي ال) .اًوُهَّس وأ اَدْمَع

 )١( ٌيِمرْيَجبْلا . (َةَساَجَن ْأَرْطَت ْمَلَو» : خسّتلا ِضْعَب يف .

  22حوُرْسَمْلا ِنْيَمْلاَو ِتبْئُملأ نْيَملأ َنْيَب قزفلأ ظِحال .



 ُةْعَطْقَي الف ضْرَفب َسَبلَت ُهنأل دْوَعلآ هْيَلَع مُرْخَي :ْيَأ «ِلَوَألآ ٍدْهَمَسلآ َكَرَ
 ؛اَدْمَع ادوُكُق َداَز هنأ ُهئاَلَص ْتَلَطَب ميِرخّتلأب امِ امِلاَع اَد

 كد دي مقل همي« ليا ةداَّصلأ ىف

 َدعشَتل كرو ِهِعِضْوَم ِرْيَغ يف اًسوُلُج َداَر 2 (رهَسلل ُدْجْس ا

 مسالا يف لت لاذ :ِدْوَعْلا ميِرَْتب الهاَج ذأ ءهِعِضْوَم يف َسوُلُجْلآَو

 دَجَسَيَو ُدُجْسَيَو مُلعْلا َدْذِع ُماَِقْلآ ؛ ُهُمَرْلَيَو ماَوَعْلا ىَلَع ىَفْخَي اًمِم ُهّنَل يِسانلأَك

1١ 

٠. 95 

3+ 

 سا وك حر نا وع 7 1 عر ص م 07 502 مو .٠ ما 0

 َفلخَتَي نأ هل ْروَجَي الف موُمْأَمْلأ اّمَأَو ماَمِإلَاَو درفنملا يِف اذه ةيبنت

 م و 1 عمار هدصر ل ك2 هب 2 را هس

 ةفلاخملا شخفل ةتالّص تلطب فلخت نإف ءِدُشتلل ِهِماَمِإ ْنَع

 سةر 2 ورنا هاهي ه5 2 يو ياس لي ل ا تح
 اذإ تنقيل فلختي نأ هلف تونقل اَمِإ كَرت ةنأب اوحدص دق ليق نإف

7 07 0 6 
 لوألا ِةَدْجَّسلأ ىف ةقحل

 00 07 ماو هل د و وع 2

 هيف ثدحا اذلهَو ءافوقو هفلخت يف ثدخي مل كلت يِف هنأب تيجأ

 عر 00 ا ا سر لا ل ٌء ”سس هود / ماش

 موُمْأَملأ ماَيِق لبق داع مث ماَمِإلا بصتنأف موُمأَملَأ َدَعَق ْولَو ءِدهْسشت سولج
 -و 1 ٠ 4 6. أ ٠

 0 ا ا 2 2 2001 مز 000 وو َُُعَم وع و سوس
 مد اعم ابصتنا ولَو .مامإلا باصتناب هيلع ايِقلأ بوجول هَعَم ةدوعل مرح

 ف اس ىلع 0 مارس لوك روع ٍِق هوي وَ و 1
 دماع ْوأ ءطخلا يِف هقفاَوي الف هب ص اّمِإ هن ُموُمَأَمْلا دعي ْمَل َداَع

 دام كه ساس هَ َأ ت ها مهر هه

 عم داَع نإ ايان َداَغ هنأ ئلَع الْمَح هرمي ذأ ةقراقُي لَب لاَ ةئالَصَ
 ل ًْ ه- ا ا 8 0



 م6 6 د . اعاثو عاود هاه عداه هه هه هع وده هع واه واه هاو وو هه هده وه هاو واه واو هاو هاو هاو واه هاه ف هاه

 اًمم دك ةَعَباَتْجْلا نذل دول ِيَلَع ب ِ َبَجَو ٍلَّوَأل
 ب

6 

١ 
- 5 

١ ١ 

 اما

1 

 ْج :

 نَع ٌةَءاَرِقلَأَو ماَيقْلأ اهب طَقْسَي اَذنَهِلَو ٠ رصف 0 ْنِمَو مو

 . ةَقَراَفُملأ وني ْمَل اذِإ ُهئالَص ٌكَص ْتَلَطَب ْدْعَيْدَل ُنإَ (قوُبْسَمْل

 ْنَأ ُهَل َسْيَلَو ُدْوَعْل 4 ترآ ما هيام ملس قوينملا نط اذ لذ نا.

 يف َكِلَذَك الَو ُهَلَعَفَي نأ ماَمإلِل الْعِف َلَعَف اَنُه مََمْلا نأ :تيِجَأ

 اَذِإ ام «َكِلَذِل ةقَراَمُمْلآ ُهَل هل َراَجَف ؛ ؛ ةالَّصلأ نا ا ءاَب لكْشَتْسُمْل

 «قيِقْحَّتلا» يف ُيِوَرَبلأ ُهَحَجَر امك ُهَل نسي لب :كَوَحْلاهمََي الف كلا دمعت

 ام َنْيِبَو هله َنْيَب يك رّزلأ َقّرفَو «ٍِينيِح ِهميِرْحَتب مامولأ ع َحَّرَص ْنِإَو هِرْيْغَو
 َوُهَو بجاَو ىلإ َلَقَتْنَأ َدِماَعْل نب رم اَمَك وعل ُهُحَرلي ْثْيَح ءاّييساَ ماَق و

 ؛ يِساّنلأ فالخب .ِنْيَبَجاَو نيب دْيخَت يذل ِهِمَدَعَو ِدْوَحْلأ َّنْيَب ٌريْخَف مايل

 ص2

 ُهُمَرلَتَف مدَعلاَك ُهُم هَماَق ن َناَك اًروُذْعَم َناَك اَكَل ُهّنَأل هب ٌدَْعُم ُرْيَغ ُهَلْعِف نإ
 8ع
2 

 هه
 هرم

 ِهِدّمَعَتب هنّسلأ ٌكلتل ت تَقُملاَك ُدِماَعْلاو هْرْجَأ مختل َُْي ملول امك ةعِباتمْل

 راينا ِوحْلا نيب ايا هام! لبق عكر 1و ءاَلِإ دوَعلآ همر ال

 مث ةَملاَحُمْلآ شخفل اًيِساَن َماَق وَ اًميِف ُهوَعلآ ُّمَر أَي هنأ نم ٌّرَم ام َقراَمُيَو

 . ُدْوَعْلأ ُهَل أ نس اَدِماَعْوَأ ؟َكِلذب يشكل قرف دي

 ةئِلَتلِل ةءاَرِقْلا َحَتتْفاَف ءَلَوَذلآ َدْهَمَتلآ َدَهَسَت هنأ اَدِعاَف يَلَصْمْل 3 ْوَلَو
 َهَشَتَي مَ هنأ رك َوُهَو ِةءاَرِقْلاب ُهَئاَسِل ُهَقَبَس ْنِإَو ءِدْهَسَلآ ٍةَءاَرِق ل ها شي

 ُقْبَسَو ٍمايِقْلا ٍدُمَعَتك ةَءاَرِقْلَأ َدُجَعَت َّنَأل ءِدَْسَتلأ ِةَءاَرِق ىلإ ُدْوَعْل ُهَل
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 ْنأب ُهلبَق وأ ؛ ضَرَبَ هَل ذي مَ دوج يف رك نون يي لَو

 ض َضْعَب ْوَأ ْطَقَف َةهْبَجْ َّمَقَر ْوَل تَح < ٍدوُجُّسلَأ ِءاَضْعَأ َعيِمَج ْعَضَي ْمَل

 لق , نإ ٍوهَسلِل َدَجَسَو ءضْرَفْلاِب شلل مَدَعِل ُدَعلآ هل َراَج ٍدوُجسل

 كلذ طب ًطباَض َّنَأل لليبُم هب ُدْمَعْلاَو ءاَرْهَس اَعوُكو دزه هّيوُه يف عوكد

 َتاَقتْالاَك ال اَمَو هِوْهَسِل َدَجَس ٍدوُجس أ ب دِئاَذ عوكرك ُهدْمَع لِ ام نأ

 . هل دوجّسلا ِدوُرَو َدَعِل هِدْمَعِل اَلَو هوُهَّسل ُدَجْسَي ْدَجْسَي ذل نْيَتَوَطْخْلَاَو
 هه ٌّ :

 ا داب

 ْنِإَف ءٍسوُلُجْلا ىلإ َءاَع ِهسوُلُج لق َركََتف ايان ِةّيِعاَبُ : يف ةَِاَِ مَقْدَلَو
 ُهََظ ْوَلَو ُهَأَرْجَأ ةَسِماَحْلا يف ُآَرَق مح < ركدتي ملوأ ةَعباَّرلَأ يف َدَشَت ْدَق َناَك

 َدَجَس هك هب تأ ْدَهَمَتي ْمَل َناَك ْنِإَو وه | هجن من لوألا ده
 لضألا نأ «دَجَس توفت يعم ضخَب كرت يف َكَشْوَلو مَلَسَو هَل
 دق َكوُرْمْلآ نأ :ةَلْمُجْلا يف ِبوُدنَم ِكْرَت يف ُكَّشلأ فالخب ؛ٍلْفْلآ مَدَع

 ىف كش + نك « ِمهْيُم دن يف ذلك دقني .ةرجشلا يَ 9 ١

 رتجت الج مع نعي نام نم تفادي ٍلييَعَتلِل ا اَذلَهبَو

 لَه َّكَشَو انيك نمد امي يملك َنوُياَمّنِإو يمك مهي
 يارب دمر 1

 ُدُجْسَي ِهِذَه يف ُهَّنِإَف ؟ضاَعَبَأل َنِم ُهُرْيَغ ؤأ أ ُلَوَأ ٌدَُسَت وأ الَثَم ٌثونق ٌوُه

 )١( ُيِمِرْيَجبْلا .ةحيِحَص ُرْيَغ َيِهَو اذُجْسَي ْمَل» : خَسُتلا ضْخَب يِفَو .



 0 ٌينيِبْرَّشلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 . اًهنم وْهّسلِل ٌَدُجْسَي د اَلَو « اَهِكْرَت َدْعَب اَهْيَلِإ ُدْوْعَي ال : ةَكيَهْلَو

 َوْهَو ِنْيِقَْلأ ئَلَع ئَنَب ِتاَعَكَّرلأ نم يأ امد يف كش َذَِو

 . وْهَسلِل َدَجَس َدَجَسَو َىَقَب امب َيِأيَو ُلكألا

 ُهُدْمَع ّلَطِبَأ ْنَِو ُهْنَع َِهْنَم م ِباَكِتْزَأ يف كش وأ ِدوُجسلا ئَضَتْقُمِب هلع

 لَه َكَشَو هس ذو ؛ةئدع لضأل أ ؛وْهَّسلِل ُدَجْسَي الق ليل مالك

 َدَجَس لَه َكَشَو اَهَس ْوَلَو ءهيِضَمقُم هيِضَقُم نيل َدَجَس يناثلا وأ ِلوَألِب اَهَس

 ؟نْينث وأ َةَدِحاَو َدَجَس َلَهو ؛ةَمدَع ّلْضَألا ند َدَجَس ؟ال أ وْهَّسلِل
 و

 0 هس

 . ىّرخأ َدَجَس

 ل

 2 2 م

 أ ادم اَهَكرت ءاَوَس (َهْنَع وهَسلِل ُدْجْسَي الو ءاقكرت دب اَلإ) لَصْمْل (دوُعَي ال) .دوجُشلاب ُرَبْجُي ال امم ءاَهِوَْنَو ِتاَحيِسَتلاَك (ةَئيَمْلآَو) رو ور
 أ

2 
 م28

 نب) ؟ةَعباَر م ةثلاث ّيِهَأ (ٍتاَمَكَلأ نم هب ىّنأ ام ِدَدَع يف كش اَذِإَو)

 اَمب) .اًبوُجُو (يِتَأَيَر) .ٌّلْصَألآ ُهّنأل .«ُلَعَألا) ُدَدَعْلا (َوُهَو ِنيِقيْلآ َلَع
 (رفشلا ةوجش *ش دل ُدُجْسَيَو) قيل مَع لضألا أل مكب ي أَبَق (670 قب

 يسن اَذِإ | ٍمِكاَحْلاَك ِهِرْيَغ ٍلْوَق ىلإ هِلْعِف يِف ُمِجْرَي لَو ؛هِتَداَيز يف ِدُذ 7

 .ِهْيَلَع ٍدوُهّشلأ ٍلْوَقب ُذْحَأَي ال ُهَمْكُح

 . يِمِرْيَجمْل .ُهْاَبنِإ ىلوألاَو يتب ام يِتأَيَو» : حّسْشلأ ضْعَب ْنِم طقس (1)
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 ِنْيَدَيل يِذ ِرَبَح يِف ةالّصلِ دا مث ُهَباَحْضأ َعجاَو يو ُهنِإ ة نإ
 م

 . 10010 :مُقَر كح 1 ٌمْسُمَو ؛ههقلا : مُر 1-19 © يَا
 6 و

 ءدَعَجاَرم دعب هرُكَدَت ىَلَع لوُمخم َكِلْذ نأب : بيجأ

 :رشارتلا د اويل ذإ مب كلُ عِبِصْحَت ينو ةيشكْزَّرلأ َلاَق
 سا هةعغ سس سعال

 نسح ثحب وهو

 يتب أ ع 6 أ[ اذنه ىَلِإ اًوَلَصَو َِعاَمج يف ىَلَص اَذِ هنأ ىَغَبْنَيَو
 هس هع

 83 د أ قا ىيالس لت اكن لال جني نأ غمألاو ْهلْعُم

0 

 هنأ ادت
 3 تت

 يعاب م . غر يف كل هاك .ةذيز ليي  نانأ جاز ىف

 َمَم اَهْنم ُهَلَعَف اَم َّنَأل ؛ُدجْسَي غني دق ل هنأ هيت ؟ةعبر زا هلأ

 ٍرْيَغ ضْوَف ِكْرَت يف ُلْضَمْلأ َرَصَق ْنَِو ِهِمالَس َدْعَب َكَش ْوَلَو ؛ ُهنم ّدُب ال ٍددرَمل
 ناك ْنِإَ واَمت ْنَع مالنا مومو رجاظلا أل وي مَ مو ع د

 ٍلَهَو ؛ِداَمعْنالآ لضأ يف ّكَش ُهَّنأل .تتاتسآ ٍمُوَحَت َةريبكَت وأ هين ُضْرَمْل
 يف ؛عوُمْجَمْلا» يف َلاَقَف ءٌيِوَوَتلَأ ُماَلَك هيف 0 2 ضَرَْاَ ا

 57 َنأب اً ا ُْئؤُي هنأ ؟ارهطَتم َناَك لَه كش ْوَل : :444/ عضم

 نقب َدْعَب َدْعَب َلَصَح ٍنكُرل يف ّكّسلآ نب «ِرَْطل يف هفالخب ُرْثُكَي نك
 يف كَ نإ ٍرَّْطلا يف هفالخب دك َةَكّصلأ ْىَلَع ٌراَرْمَتْس اللا ءٍداَقعْنال

 .ُهُمَدَع ٌلْصآلاَو ِداَقِعْنال
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 .َكِلَْكاَهّلُك طولا َنوُك نأ رمل اَذلَه ئَضَتقُمَو : ٌيونْسإلأ َل

 يف ةداعإلا ْمَدَع لوقنُملا يل ( نسخ قرف َوُهَو : (مداخلا» لاقَو 22 1 م 1 ميد 3 0 7 اق # أ .٠ م ٠ مت
 ٌرِهاَظ َوُه اَمَك ُدَمَتْعُمْلآ َوُه اَذنَهَو هََفَسَمْلاب ُهلَلَعَو ؛ُةَجّنْمْلآ َوُهَو ءاَقَلْطُم

 ْفْحْلا حْسَص يف ٍرَّْطلا ىلإ ٍةبنّشلآِب عوُمْجَمْلا» يف ُهلَقَتَو «يِرْفُْلأ نب بأ مالك

 غب كش لأ ملا يع هب نيالا نع وخل ال الو «منخ نع

 , :وفارطلا قاع ارامل 9 أ اره فاطم وكت فاو

00 

 قَتَلَ تكلا دق نول للا 42 نأ 2 رض نأ دباقو

 م هذعي ريؤي ١ يذلا مالسلاب مهدارم لأ ئمحي 2 ل ْمالَس ُكَّشلآ ُهَدْعَب ثَوُي آل يِذَلأ مالّسلآب ْمُهَداَرُم َّنأ ىَمْحَي ال :ٌةيِنَت

 وْهَّملأ د شل ايان ماَس ولف ؛ريغ يفالخب قالَّصلأ ىلإ ٌدْوَع ُهَدْعَب لْصْحَي
 - - 7 د و

 مهمالك هيضتقي قي اَمُك ُهَكْراَدَت ُهَمِرَل نكد كرت يف كْشَو داع مث

 أ ؛لوَألآ ٍدْهََتلَآ ِنَع اَهَس ْنَأَك ِدَيّسِحْل هت هَودُق لاح موُمَمْلآ وْهسَو

 لوي عاملا تاَذ ٍةدلَص ْنِم اَهتِنَد يف ديزل ةَقْرْفْلا تَهَس ْنَأَك ةيوكُحلأ

 . تونقلاك اَمُهَرْيَغَو ًةَروُسْلَأَو َرْهَجْلأ ُهْنَع ّلَكَحَتَي اَمَك هُم ام

 اتا م ٌدرْمتُم َوُهَو اَهَسْوَل امك ٠ 7 1 دس هس اونا لاح :ب َجَرخَو

 ضرك لا عر 3
 َعيِجرَت فَلا ةالَص باب يف نْيَْيّشل مالك ئَضَت ناو «ةلّمحتي الف هب

 م

 اذه

5 

 يل



 اَهَذْعَي هم هم 11 ءامسما تح هَ مهر
 ٍمالَس دعب اَهَس ول اَمَك ٠ اًهدعَي هوُهَسَو ٍهِوْهَس لاخ وهب هئادتقا مدعل ِهِلْمَحَ

 َقوُيْسَمْل ملَس ْوَلَف «ةوذقلا ءاهتنال اَقِفاَوُم ْمَأ اًنوُبْسَم َناَكَأ ٌءاَوَس ءِماَمِ

 دْعَب ُهَوهَس َّنأل ٠ وفشل سو الص نع تب لاَ رهام
 2 وم

 َكِلْذَك َوْهَو ءْدُجْسَي هَل ُةَعم َمَلَس وَ ُهَنَأ هلا َّنِم ُدَحْوُيَو .ةَوُذّقْلا ءاَضِقْن

 َدْعَب ُماَمِإلا َتَدْحَأ ْنِإَو ءْثِدْحُمْلأ ِرْيَغ ِهِماَمِ ُرْهَس َموُمْأَمْلا ُقَحْلَيَو ظ

 ؛َوَّْسلآ ُهْنَع ِماَمإلآ ٍلمَحَتَِو ِهِماَمِإ ٍةالَص ْنِم ِهِتالَّصِل ٍلَلَخْلا ٍقْوَطَتِل َكِلَذ
 اهلك 1 1) .ةعوخ نعت ُرْهَس ُهَقَحْلَي الف اًنِدَْحُم ُهُماَمِإ َّناَب اَذِإ ام

 هنأ فرعي ْمَل ْنِإَو هََعَباَبم ُهَمِزل وْهَّسلِ ُهُماَمِإ َدَجَس ْنِإَف ؛وُهَّسلآ ٍلاَح َةَقيِقَح

 الس تطبع ةعئتخا موأما رتل ءاهع لأ نع لح ءاهت

 اَوْهَس وأ اَدْيَع ُهَكَرَت ْنَأَك ُماَمِإلآ ٍدْجْسَي ْمَل ْنِإَف ؛ِةَوْدَقْلا َلاَح ِهِتََلاَحُمل

 اس ْنَمب ّقوُبْسَم ىف لَو ءِلَلَحْلِ اربَج ماَمإلأ ماَلَس َدْعَب ُموُمأَمْلا َدَجَس
 ُءلَحَم ُهَنأ .كفلص رج يف اأ هم. مَعَ َدَجَس ُهَلِبَف وأ ِهَئاَدَْفأ َدْعَب

 هسفن ِةالَص ّرخآ قوُيْسَمْل َدَجَس ماَمِإلا ٍدَجْسَي و
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 اَمِهْيَلَع لكك هراّضتقال (ِناَنَدْجَس) ْفْهَّسلأ َرْثَك ْنإَو (وْهّسلأ ُدوُجْسَو)

 مااحب ةيلشا هددت ردا نول ني يذ ةَصق يف

 َةَو اَمَو ُهَلتَق اَم ديجي ُهّنَأل ءْىَشَمَو َمَّلَكََو نيني ْنِم َمَّلَس كي لكي ُهَنإَف هِدُدَعَت



 0 َينيبْرْشلا بيطَحْل َدَمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُمِل

 . مالّسلآ َلِق ُهَّلَحَمَو « هن

 َدَجَس أ هِرْيَغ وأ ٍمالَك ِهِمالَس َلَِق اسمن وْهَسلِل َدَجَسْوَل ىّتَح ُهَدْعَب اَمَ
 ٍدوُجسلَأ يف هلثم َعوُقُو ُنَمَْي ال ُهَّنأل ءاَيناَت ُدُجْسَي الَق ءاَوْهَس اَناَلَث وْهَسلِل
 ع يف اَِناَ

 اكل َيِناَسِكْلَأ َفُسوُي وُبأ اَهْنَع أس يِبلآ ُةَلَأْسَمْلأ ِهِذَهَو : ُيِريمَدلأ َلاَ
 ُماَمِإ َتْنَأ :ُهَل َلاَقَف ءموُلُعْلا ِرئاَس ىَلِإ هب ئَدَتْهَأ مْلِع يف َرَكَبَت ْنَم َّنَأ ىَعَدأ

 3 لس لق ف ؟ويل نإ بت ل . بألا ي
 هه

00 

 ةنيَِمَطلاَوةَبجْلا عْضَوَك ِهاَبوُدنَمَو ِهِابجاَو يف ة ِةالَّضلأ ٍدوُجُسَك اَمُهَتيِفْيكَو

 .اًمُهَدْعَبِكْووَتلَو اَمَُنْيَب سوُلُجْلا يِف شاريْفالآَو سيكُتلاَو ٍلْماَحتلَ

 .اّمهيف ٍةالّصلآ دوس رُكِذب يِتَيَو

 دعب (هّلَحَمَو) .هكَرتب ةالَصلآ لطي ام وَما ثيداحألل (ةش ُس) َّوُهَو

 مَلَو نيتلوألأ َنِم َماَعَف َرهّطلآ ٌمهِب َّلَص كي هنأ «(مالّسلآ َنْبَق) َو ِهدهَشَ

 ريك ُهَميِلْسَت ُنماَتلأ َرَظَتنَأَو ٠ :ةالّصلأ ئَضَ اَذِإ ىّتَح عم نما َماقَف ؛ ءْنسِلْجَي

 لمآ ٍناَخْيّملآ ُهاَوَر .مَّلَس من : َمُلَسُي ْنَأ َلِبَق ِنْيَتَدْجَس َدَجَسَه ءٌِلاَج َوُهَو

 نْبَأَو ؛ 8 : مقر 23ا/ /* ُنَياَسَنلآَو ه5 : مقر 379/١ َدْواَد وُبَأَو ؛هال١ : مُقَر قدرا

 : مقر 48/١" ةَبْيَش يبأ ْنْبَأَو 411794 :مُقَر 287/7 ُدَمْحَأَو 419٠١ :مُقَر 27ث85 ١/ هّجاَم

 .[ع0*



 ىو دم ادم عاما. ماما و ده .٠ عاف واو اه و او اع هاف عداه واو هد هو هاه هاه هام و اهعأدف اه ده دق عداه هدومها هاه م هداه

 دابق وفصل اوُدَسو علم ةَعقُجْلآ ُماَم تا ل اه ةزوش يلا خش 1

 نأ دخلا َسْبَل لوألا رشا أري ةشا زي ين ايِناَث وُدَجَسَو رهط اَهَوُيَتَأ اَهُنْوَف

232 

 7 اف آل روض ُةوُجْطلا هيف هدي امم اًذككُ ؛ هاي

 بقع مرح مث اَِاَرَم دعب اهم مَلَسو انكر ِهتالَص نم َيِسَن و : همت

 مالّسلآ َنْيَب له لوط ل ذا ألا [ضش قتل اخ
 هب تأ اَمب َُنْكُي الو ري مالك للك نإ :ىلوألا لع ب كتل مب و
 ئرخُألاب مَ َرخأ ْنِإَف ٠ ء لضَْلا لوط اال اه هلوط د وأ أَن

 َداَعَأَو ِلْصَمْلا 9 وألا نالطَيل ةَيناَنلأ ِتَدَقَعْنَأ ٍلْضَمْل لوط َدْعَب

 ةالَّصل َتنَأَبْسَأَ رخل بكي مَ هنأ َنَطَ ةلّصلا يف لَم ْوَلَو ,ىّلوألا
 ِهْغاَرَف َّلْبَق مِلَم ا : لوألا اهب ثق ديك ناك هنأ يالا عارم دعب َمِلع نإ

 ُهلَعَف وَل امب اًيِساَ ىّنأ ُهَنَأل ِنيتلاَحْلا يف وْهّسِل َدَجَسَو «ىلوألا نَلَع نب
2 

 . يِناَثلأ ُماَرْخِإلأ َوْهَو «ُهُتالَص ْتَلَطَب اَدِماَع



 4١ ٌينيبْرَشلا بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِن : ٍدَمَحُمِل

 ب ةاَلَّصلأ اًهيِف ُهَرْكُت يِنَل ِتاَقوَألآ ناب يف لضف
 : ٌتَبَس اَهَلةالَص لإ اًهيف َلَصُي ال ٍتاَقؤ

5-5 

 اب ةالَّصلأ اًهيف ُهَرْكُن يل تاَقْؤألا نيب يِف ٌلْصَف
21 

 كان ا( جملا د (ٍةَضْوَرلأ» يف ُهَحَحَص امك مي رْحَن ٌةَهاَرك َيِهَو
2 3-7 

 . هيت هَهاَر ان عوُمْجَمْلا َنِم ةَراََّطلا يِفَو (قيِقْحّسلأ١ يف َحَكَص
 ال كَم مَرَح ٍرْيَغ يف : يأ «كاهيِف ىَلَصُي ال ٍتاَقْؤَأ ةَسْنَح) َيِ (3)

 ِءاَقْسِتْسأَو يفوُسك ةالَصَو ةئئافك حصن اَّنِإَف رح + انج ُهيغ (ْتَبَس اَهَل ٌةلَص

 0 ٍةَراَج ٍةْلَصَو ٍرْكْشَو ٍةَوالِت ةَدجَسَو ٍءوضُو َةَنَسَو ِةيِحَتَو ٍفاَوْطَو

 :َلاَقَو :ِنيبعْعَر رضَلا َدعَب لص يهنأ دن م اًضََْم َةَئئاَف َناَكَأ

 وُبَأَو ؛88 4 :مْقَر الا ١/ ُدِلْسُمَو ؛١41؟ :مُقَر 1084/4 ٌيِراَخُبْلآ ؛ٍرْهّظلأ َدْعَب ِناََّلل

 ماَرْخِإلاَو ةَراَخِتْسالَأ َْئَعْكَرَك ٌرَخ + ام َتَبَس ُهَل اَم اَمأ ء[0807+ : مفر 79 /؟ َدُواَد

 .اهل َببس ال ىلا ٍةلَصلاَ دقت لاَّ

 يف امك ةالّصلا ىلإ ة ةَيْسَنلأب هْيَمِيِسْفَو ٍمدَقتْمْلاِب ُداَرْمْلَ لَم : هيَ

 ِناَيَأَر ؟(ةَضْوَدْل ٍلْصَأ١ يف اَمُك ِةَهوُرْكَمْل ِتاَقْوَألأ ىلإ أ :عوُمْجَمْلا

 ٌةالَص ِهْيلَعَف َةَعْفَرْلأ ُنْبَأ ئَرَج ِهْيَلَعَو نوال ييوتشإلا هل ف امك امهر

 وكي ذك ينَثلأ َلَعَو مد 9 ف اًهْثْبَس ِففاَرّطلأ ْنَتَعُك :

 ملاذ كد اَمُلَحَمَو «تفَولأ يف ِهِعوقُو بسحب 24 بسحب ان م نوكُي ُدَقَو ءاّمّدَقَبم
 000007 - ةو

 ةَرانَجْلأ و أ ةتئافلا يخص نب الإ ديف هيف اَهَعِقوُيِل ةهاَركلأ تقَو هب ّرَحَتَي



 « ءاَجش ىبأ ظاَمْلَأ رح ىف ٌعاَنْفإلا» ىلا
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 « لؤزت لىت توتا اذإَو « حُمَر ّرذق َعِفَتْرَت

 َرَق وأ ءْطَقَف ةّيحّتلآ ةّييب َةَماَرَكْلا َتْفَو َدِجْسَمْلا َلَخَد ْؤَأ ءهيف اَهَعِقوُيِل
 لس هه لل

2 

 .ةحبجصلا راش عَ مَ تو لَ هَ ْوَلَو هيف اَهَدُجْسَيِل ِةَدْجَس
 : مقر ١//20527 ٌدِلْسُمَ] «اًهَبودْغ اَلَو ِسْمّسلَ َعوُلَط ْمُكَتالَصِب اْوَّرَحَن ال : رّيَخك

 1/4/١ نِئاَسَلَآَو ؛١١/“ :مقَر 5 ةَمْيَّرْخ ُّنْبَأَو ؛ 6 : مقر 5 ُدَمْسَأَو

 . [18709 :مُقَر 319/15 نِناَرَبَطلَاَو 4157 : مُفَر ,475 /4 َناَبِح ُنْبَأَو ؛ 001 :مُقَر

 3 وم اص
 َدْعَب) :اَهِلَوَب اَندَتْبُم َلاَقَف ءةَروُكْذَمْلا تاَقؤألا ِناَيَب ىف ُتيَصْمْلا َدَح اسس

 يِف ُهْنَع يَهّنلِل َعَِتَْتَو (ُيسنَّضلا َعُنْطَت مَع ةح) ءاَدأ ( (حْبّضلأ
3 

 ٌيِئاَسْنلَأَو 81 : مَقَر ١//25737 ٌدِلْسُمَو ١ : مَقَر 5” 0/ ُيِراَخْبْلا] (ِنْيَحيِحَّصلَا»

 . 11719 :مَقَر 23790 ١/ ِهّجاَم ُنْبَأَو ؛0517/ :مقَر ١/28

 ىّتَح) ؟ال مَأ َحبُّصلأ ىَّلَصأ ٌءاَوَس (اهِعوُلُط) : ةَنَراَقُم (َدْنَع) :اَهيِناَت ()

 الِإَو ءنْبَعْلأ ٍيَأَر يف (حْمُر َرْدَق) َكِلَذ َدْعَب (عِفَتْرَتَو) عوُطلآ يف ماك

 .ٌةَديعَب َةَفاَسَمْلَاَف

 :مكَ مد0/1] مِلْسُم ْىَوَر امل (َلوُرَت نَتَح ١ ِءاَوتْسالَأ َدْنَع) : اًهثلاث )0(

 َيْلَصن نأ ااه هلأ ُلوُسَو َناَكِِتاَعاَس ثا : ٍرِماَح ِنْب ةَبقُع ْنَع 8١

 نيَحَو َعِفَتْرَت َتَح تح ةغراب ئدّلا غلطت بح : انزع نيف رن ذأ نو

 غل



 517 ٌيِنيبْرُشلآ بيطَخلا َدّمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

0 

 رح ةَدش ْنِم ُموَُيف اا نوُكيُريِعَل : اهُمِياَقَو ءّرَحْل ٌةَدِش :ٌةَريِهَظلأَ
 ني ل هعاس مح

 تح ْنِم ندم مَ ِةَمجْحُم ٍواَض مث قوه نم نعم ِءاَب َهَيْضَتَو «ضزألا

 اًذِإَف ءاَهَقَراَف ُتَعَمَتْرَأ اًذِإَف ءِناَطْيَّشلَأ ْنَْ اَهَعَمَو علت َسْمّسلا َّن
7 

 1( لَو
ًُ 

 ٌتَبَرَغ اذِإَ ءاَهَنَراَق بوذدْحْلل ٌتْنَد اذإق ءاَقَراَ ْتَلاَز اَذِإَ ءاَيْنَراَق ٌتَوَتْسَأ

 ُيِئاََتلَأَو ؛017 :مْفَر 515/١ ٌكِلاَمَو 415 :مُفَرَل ِهِدئَسِ يفشل ُهاَوَر .هاَهَقَراَف

 ٌداَتْسِإ اًذَه 0 ير يِصوُبْل َلاَق 21707 : مُقَر 23 91/ ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛509 :مَقَر ,ال ١/

 4194081 :مقَر 744/4 ُدَمْحَأَو 4596٠ :مْفَر 2478 /؟ قاّزَرلآ ُدِبَعَو ؛ُتاَقي ُةْلاَجرَو ّلَسْرُم

 031388 /8 ههَب ةَباَحَّصلأ ةَقرْعَم» يف ِميَعُن وُبَأَو 4000 : مَقَر .404 ١/ ُنَقَهَْبْلاَو ؛ 575/80 ٍدْعَس ُنْبََو

 .[|لة41 : مقَر ةافكش ُىِمِلْيَدلأَو ؛7/ : مقر

3 

 أ ُداَّبْع ْمُهَو كشر :َليِقَف ءِناَطْيَشلآ نقب ِداَرْملآ يف َفِلْيْخآَو

 1 نم ُهَسْأَر ىِنْدُي َناَطْيّسلآ َّن : ليِقَو ؛تاقؤألا ِهِذَه يف اَهَل َنوُدُجْسَي دجسَي

 .كِلْذ ُدْيَغ َليِقَو ؛ُهَل اًدِجاَس اَهَل ٌدِجاَّسْلَأ َنوُكيِل تاو هذ يف

 اِلَو َةالَّصلآ ْمَسَي ال ٌفيطل ِءاَوِتْسالَأ ْتَفَوَو هِنلَوَّزلَأب ةّهاَركْلأ َلوُرَتَو

 الق :ديف ةعاقيِإ نكد معلا نأ الإ مّ َلورَ مَ وب مَ 1 ُداَكَي

 يب ِربَخ يف هئاتفيسال ِهِمالَك نم دس ةعْفجْلا مَْي الإ هيف ةالَّصلآ حصن
 : َلاَقَو “اله :ةَحْفَص اراَنلَآ نم بفي وْفَشلآ» يف بجو بأ ِهِرْيْغَو ٠ 87 :مقَر 784/1] َدٌّواَد

3 

 ٌّحصآلاَو ء[َفْعَضَو ٌعاَطَقْنأ هِداَنْسِإ يِفَو هلي يَ نع َةَداَتَق يبأ ثيِدَح ْنِم َدْواَد وُبَأ ُهَجَرْخ 2 < كلاس هت 1 5 .٠ َانَيَم 70 #0 موج وس 5 ا



 ع
 « عاَجش يبأ ِظاَفْلأ ّلَح يف منقل 44

 ْمَأ ةَعْمجْلا ىلإ مَضَحأ اَوَس اًقلطُم قولا اذله يف ةالَص هلأ ُراَوَج
1 

 . ةَعاَمَج ُدَحَكَص و َةَعَّلُجْلا أ ٌرْضَح نَمِب ةصَنخَي مه 98

 ِتْقَو يِف ةَعوُمْجَم ْوَلَو ءاَدأ (ِرْضَعْل) 9 (َدْعَج) :اَهْعِباَر ()

 ُيِراَخْبْلا]  ِنْيَحِحَّصلَأ» يف ُهْنَع ىهَنلل اَهِلاَمحَب (سْمّسلأ ب َبْدْعَت تَح) ٍرْهّظْل

 هَجاَم ْنْبَأَو ؛ 0717 : مقر ,كالث/1 ٌيَئاَسَنلَأَو 48737 :مْفَر 0597/15 مو ١ :مقَر 220١

 او

 .[1144 :مَقَر 1

 يْمّنلِل «(اَهُبوُرَغ َلَماَكَتَي َّتَح ٍبوُرْعْلأ) "1 َراَقُم (َدْنَع) : اَهُمِماَح (2)

 خت وأو 0010 : مفر 018/1 يش يب أ ْنْبَأَو 485 : مفَر 0218/1] ٍمِلْسُم رّبَخ يف ُهْنَع

 .[1184 :مُقَر 25+ ١/ ةَناَوَع وُبَأَو ؛ 508 : مقر ٠/6

 ْقَلَعَتي ام لإ تاقؤألا ِهِذَه يِف مّن ُماَسِْن رقت امم مِلُع ْدَق : ٌةيبْنت

 . بوو ْنُعَو «ءاوينالا دعو وُ ْنُي تان َوُمَو امرا

 ِرْضَعْل َلْعَيَو كاد حْبّصلأ َدْعَب :ِناَبَقَو َوُهَو .لْعِفْلِ َُّلَعَتي اَم ئَلإَو

 3 ع؟
 يف ْمُهَعِبَتَو ءروُم َُراَبِع َيِه َةَسْمَح ىَلِإ تاَقؤألا ِهِذَه ُمِيِسْفَتَو

 َناَكَل ِءاَبلأب هةَبَراَقُم» :َّلاَق ْوَلَف ءِنوُنلَأب هةَنَراَقُم» :ٌلوصَألَأ اَذَك )١( 8 1 7 001 0 ا 7 1-0 نو 0

 . ْضْوَع َحْيّشلآ . ٍراَرْفْصالأ َتْقَو َلُمْشَي



 هه د. ا. او او واف د. ع اف هاو عاشق ع او ا .اعأو هج ولو ها. عاشه و اواو ع دواه ا.ه اه ياه م د« هاه ده عام واو و هاف هاولاو

 ىلَعَو ِءاّوع َويْسالا ىَلَع (ِجاَهِْمْلا» ٍراَصتْقأ ّنِم ىَلْوَأ ّيِهَو اَهْيَلَع «رَرَحُمْلا»د

 . رْضَعْلأ ٍةالَص َدْعَبَو حْبّصلأ ٍةالَص َدْعَب

 َوُه اَمّنِإ ٍةَروُكْذَمْل ٍتاَقْوَألا يف ةالَّصلا ٍرْصَحِب ُداَرُمْلآَو :ٌ وُئْسِإإلَ لاق

 اق تو يف لل قار ي رِتأبَسَف لَ :ةئلضألا تامل الآ ىلإ ةَبسّنلاب
 قا تأجل اولا دوش تش و 0

0 

 ملل ةَهاركلا : لفن وألا رام

 وت لإ رخل و ةئب : اَمْهَو «ِنْيَرَحآ ِنْيَئَقَو ةَهاَرَك ْمُهْضْعَب 7

 ُهَلَقَنَو ؛ حبِحّصلآ ىَلَع ميت مارك اَّنِإ َلاَقَو . تاَلَص لإ بفم دعب

 .ةفالخ ِبَهْذَمْل يف ٌروُهْشَمْلأَو . هنأ ٠ ٌّصنلأ ِنَع

 . ْمُهْبَهْذَم مي رخل نأ هبال ُضْحَب يِنَربْخ و

 هذه نم ِء ٍءْيَش يف 5١ د هيف ُهَركن الق ٠ ءاَهُمَرَح (ةَكَم مَرَح ِرْيَغا : :ب جَرْخَو

 ٍتْيبلأ اَذهِب َفاَط اَدَحَأ اوُعَتْمَ ِهدْمَت "ال !يفاََم ِدْبَع يايا :رّبخل .اقلطُم ساكو

 [858 :مقَر 0,7٠١ /8] ٌئيِذِم رتل َهاَوَر (ِراَهَ وأ لب نم َءاَش ةَعاَس يأ

 3754/١ هّجاَم ّنْبَأَو ؛ 6 :مَقَر 2184/١ نب ءاَسّملَآَو ؟1894 : :مقر ء4 ١/ َدّواَك وأ ُهُدْيْغَو

 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو 41917 :مقَر 241/7 ٌيِمِراَدلآَو 416187 :مقَر 5 ُدَمْحَأَو , 4 : مَقَر

 ىَلْعَي وُبَأَو ؛ 187/7 ٌئواَحّطلَأَو ؛ 170787 : مُقَر 018٠/9 َةَبْيَش ىبأ ُنْبَأَو 9 :مقر ,25

 ُيِناَرَبْطلأَو ؛١/8 ينط َراَدلأَو ؛او0“ مقر َناَبِح ْنْبَأَو ؛92416 :مُقَر .417 17

 ُهَعَفاَوَو ٍمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص : َلاَقَو ١1548 : مقر 2320177 ١/ ٌهِكاَحْلأَو 1501 مقر 6/1



 امجاد يف لضق

 ؛5171 :مُقَر 700 ١/ ٌىِديِمَحْلَأَو 4151/١ َنِعِفاَشلَأَو ؛١41؟ :مُهَر .45 /ه َنِقَمَِيْلاَ ؛ ُيِبَهَذل

 ٍةداَيِز نم هيف اَمْلَو ؛ حيححص نَسَح :َلاَقَو «[9004 :مُقَر كل /ه قاري ُدْبَعَو

 . فالخلا َنِم اًجوُرُخ ىلؤألا ٌفالخ َيِه ْمَحَن «ةالّصلأ لْضَف
 هيتخت لإ ةمولا مر (دَكَم مّرَحا١ :ب َجّرَحَو

2 2 0 

 هك تنتأت ةيذ تك لو» : : لات هلو هلو 7 عامجإلا نق ايف لْسَألاَ
 نْمألأ يفق ِفْوَحْلأ يف اهب َرَم مَآ ةّيآلأ 22١١ :ًةبآلا /اَنلا ٌةروُس ؛1 4 ةزككصلأ

 ٌمِلْسُمَو 4519 :مقَر ء7"١/١ يِراَخُبْلأ] اِنْيَحِِحَّصلَأ» : رّيَخك ةايخالاَو «َلْؤَأ

 ُيَئاََسلَأَو ؛ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 1١5. :مَقَر 47١/١. ُيِذِمْرْتلأَو 450١ :مَقَر ١/450

 ُدَمْحَأَو ؟584 :مُقَر ء179/1 ُكِلاَمَو 4/494 : مقر 237309 ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو 488 :مْفَر ١/30

 ْنِم ّلَصفَأ َةَعاَمَجْلأ ٌةولَص» :[ 7 :مقَر 00 ناجح ّنْبَأَو ا : مقر ١/20

 ْنْبَأَو 4119 :مقَر 3١/١ ُيِراَخْبْلأ ةّياَوِر يِفَو (ةَجَرَد َنيِرْشِعَو عْبَسب َذَمْلآ ٍةلَص

 :مقَر ه1 ١/ ىَلْعَي وَبَأَو 4١1584 : : مقر 05 /؟ ُدَمْحَأَو 4 :مقَر 2509/١ هَجاَم

 . (َةَجَرَد َنيِرْشِعَو سمبل :[

 ميكا ين هدد َّنَأل َةاَقاَنُم 3 1 (عوُمْجَمْلا» يف ذ َّلاَق
 22 و دقو 5 0

 0 زي لاَ ] ربخأ مث ليلا قا رجا 0 نأوأ ٠ َربْخَأَف لْضَمْلا ة داي ات هلل رم لأب لَوَأ َرَبخَأ ُهَنَأ وأ



 عاا/ ٌتنيبُرْسْلأ بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 َّنَذِل ِةَعاَمَج ٍرْيَعِب يأ مي ةَنَس َرْشَع ثالث كَم ماعم هَ َدُخ هلل َتكَمَو

- 

 املف «ةهتوُتي يف َنوُلَصُب َنيِروُهَقَم اوناك ْمُنَع ئَاََت هلل َيِضَر َهْب ةَباَحَّصلأ

 .اَهْيَلَع َعاَمْجِإلآ َدَقَعْنَأَو ؛اَهْيَلَع َبَظاَوَو ةَعاَمج أ اهب َماَقأ ةئيِدَمْلا ىَلِإَرَج

 ُتوُقَي آل :َلاَق ُهَّنَأ ٌيِناَراَدلَأ ن َناَمْيَلُس يبأ ْنَع احلا «ءايشرلا يفَو

 . ةبنذأ بنذب الإ َةَع املأ ةالّص اذَحأ
2 

 مهتتاق اذ ماي ةقال مهسفْنأ َنوُزَعُي حِلاَّصلا ُفَلَسلآ َناَكَو :[14001 لاَ
 .َُعاَمَجْلآ ْمُهَْتاَق اذ ما َةَعْبَسَو « ىّلوألأ ةَريِبَْل

 (عوُمْجَمْلآ» يف َرَكَذَو ءيِتأَيَس امم ملي اَمَك م وُمَأَمَو ٌماَمِ اَهَّلَكََو
 َنوُوْشِعَو ٌعْبَس ُهَل يفالآ ِةَرْشَع يِف ىَّلَص ْنَمَن لايم با قامو

 أ لاا تحتك َكِلذ ُهَل ني َعَم َِلَص ْنَمَو ةَجَرَد

 و

 ْولَو (ُةَدَكَوُم ٌةَنَس) .ةَعْنُجْل ْ ريغ ِتاَيوْنْكَمْلا يِف ؛ املا ٌةاَصَو)

 ل ُهَعِبَتَو ُِعفاَدلَأ ُهَلاَق اَم اَذَهَو ةَقِباَسلا ِثيِداَحألل ءِءاَمّتلِل
 يعن

0 

2 

 هه 2

 ةياَثِك ُضَْ عجل ِرْيَغ يف اه يول َُلَف امك ٌصوُضْنَمْلا ٌحَصألأَو

 ثالث نم اما "1ك دوق قيم نأ يف اخ رثَع نمي ازخأ لاجل
3 

 : يأ «(ناَطْيَّشلأ ُمِهْيلَع د ذوحتْس اال

 وب ُهاَوَر ةَيِصاَقْلا مَنَعْلا َنِم ُبْنَذ

 ناجح 2 نبأ هَحَحصَو [ى851 : : مكر كحل .5/5) 2 ٌقْئاَسنِلََو [0ا7/ : مَقَر قدم /1] ٌدْواَد

 ماد ع صو 000 هل اىع سلوم 8 م

 و

 « [نهَّدلآ ُهَقق ُهَقَفاَوَو ءٌحيِحَص :َلاَقَو 4٠6١ :مْقَر 00/4/11 ٌمِكاَحْلَأَو [؟١١1 : مقر «4ها//5]



 . 6 راد. ام رافد. د. 6 د. ف د. د .اف ا. دو اه ده دو هدو هاو هاه دو اهو فو دف واف هاف هد فاه ده دو اه واو ىف د. ف د. عه ا هلاو

 هت

 يِفَو ِةَريِغّصلأ هي ةيرقْلأ يف لحم ايمي ِةَعاَمجْلا راش ُرهْطَي تيب ب ٌبجتف

 ءْتّلَق ْنِإَو ةَفِئاَطِب ُبّلَطلآ ُطْقْسَيَو ُز املأ اهب َُهَْب لاحم دلَبْاَ ةريِبكل

 ؛ ضر طق مل اَعِش اهي مو توُبيْلا يف ذَا ىأَع وبطل
1 

 ان ْوأ ُماَم إلآ مهلا رك امى ايما نم مَع وُ نإ هَ

 ُبِجَت اََق دل أ ةريكلا ةَيَْقْلا يف َةَّلَحَم ُلْهَأ اَهَكَرَت ل اذَكَمَو سل
 ٍةمِْحب ْمِهِلاَعيْشا قر هيف ْنَم ىَلَع آَلَو هىَئاَنَسْلأ َنُهْلْيِمَو ءِءاََنلآ ىَلَع

 ٌئكبسل َلَقن ْنِإَو ««ٍقيِقْحَتلأ١ يف هب ب مرَج امك َيرِفاَسُملأ ىلَع الَو ءةَداَّسلأ
 يه لب قاَرْعْل ىَلَع آلَو ءاّضْيَأ مِهْيَلَع ُبِحَت اَهَّنَأ ملا» ٌصن ّنَع ُهّرْيْغَو

 و . بحت ٍةَمْلُظ يف ذأ اين اوُنوُكي نأ الإ ءئاََس مِهَفَح يف دارنا

 أ ٍةاكَوُم َفْلَح ٌةْيِضْفَم َيِضْقَم اَمأ َسُت ْلَب اَهِعْوَ ْنِم ٍةّيِضْقَم هم َفْلَخ ٍةيِضْفَم يف
 لَو ْلَب ٍةَروُذْنَم يف اََو ُنَسْت اََق اَهِعْرَت ْنِم ْتَسْيَل ةيِضْقَم َفْلَح وأ سكعْلاب

 هلأ ءاَش نإ اَهياَب يف يس امك ٍنْيَع ُصْرَف اهي ُةَعاَمْجْآ ةَعُْجْآ اَأ
 يف اَهِّْم ُلَضَفَ تنحل اًهَلْثمَو أَمْ ِرْيَعِل ٍدِجْسَمْلا ين ةَعاَمَجْلاَو ءىَلاَعت

 يف اَّْنِم ُلَضْفَأ تْيبْلا يف تحلو أَم 5 ةَعاَمَجَو ءِتْيَبْلاَك ٍدِجْمَمْلأ ِرْيَغ

 : مقَر د89 /1 ولسمو 48 : مَقَر 2/5 ٌيِراَخْبْلا]  ِنْيَحِيِحَّصْلا» ٍرَبَحِل ٍدِجْسَمْل

 ديَمَح نب دْيَعَو ؟؟؟ 7 مقر ُدَمْحَأَو ؛ 4 : مقر 1937/7 ٌنئاَسّسلََو ا سرب يعم ريوس

 دل لصف ذل همك يف سات اَهَأ اوُلَص١ :[؟٠6 : ِمَقَر 2٠١١ :ةّحْفَص

 ُلَضْفَأ ٍدِجْسَمْلا يِف َيِهَف : ا ًةَبوُنْكَمْلا الإ هتَْي يف ِءْرَمْلآ ةاَلَص

 ٍداَحآ نود هلي

 ا

2 2 



 هاد. و. ده عاق ده ياه ده و د هد م هاه هده او و ماو اوافق و هادف ند. هاه اه واف ساه عاهد. د ياعاقأ و . اواو ده دو ا هاه»

 . ةَعاّمَجْلَأ ةَرثكَو راعشلا راَهظ إو فشلا ىَلَعٌلمتْشُم جملا

 يِفاَمِل ٍلاَجّرلأ عم ٍدِجْسَمْلا ٌروُضُح ٍتاَئْيَهْلا تاَوَدِل ُهَرْك
 ُدَمْحَأَو 65 : مَقَر :ٌدُراَك وُبَأ ؛ :مَقَر ٌمِلْسُمَو 487١ :مَقَر ؛يِراَخْبْل (ِنْيَحِيِحَّصْلَأ»

 رثلأ َلوُسَر َّنَأ ْوَل :تَلاَق اََّنَأ اَهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر ةَشْئاَع نع [15743 :مَقَر

 . َليِئاَرْسِإ يتب ءاَّسِن ْتَعُِم امك َدِجْسَمْلآ َّنُهَحََم أ ثلا تادخأ ام اى للك

 «عوُمْجَمْلا» يف لا ؛َكِلذ َنَُل ُهَرْكي ا نهري ام امأ قلت

 ٍدِجاَسَمْلا روضُحب ٌِبَّصلأ ٌرَمْؤُيَو : ٌتاَحْصَألَأَو ُىِعِفاَسلا َلاَق 18/4

 00 .اًهُداَْمَيل ةالّصلأ ٍتاَعاَمَجَر

 وأ ةَجوَرب هوخَت وأ هيب يف ِهِتاالَصِب ٍصْخّشلِ ِةَءاَمَجلآ هَليِضَف ٌلُصَْتَو

 دجانة اور م اَمُك نان اَمّلََأَو َكِلْذ ِرْبَغ وأ أ قبقَر وأ ِدَلَو

 َّنِم ُهُعْمَج هعْمَج ٌرثك اَم اَذكَو ءاَهْنِم ُهْعْمَج لَك اًمم ُلَصْ ُيِدْرَواَمْلا ُهَلاَق امك

 ص اَذإ َناَك ْوَل ُهَنأ ُيِلاَرَعْل َتفَأَو ءاّهْنِم ُهْعْمَج َنَق اًمِم لص توُيبلَ

 نبأ ُهَعبتَو ُلَضْقأ ُداَرْئالآَف ْعَشْخَي ْمَل ِةَعاَمَج يف َّلَص ْوَلَو َعَّشَح + در

 السل ِديَع

 َلاَق اَمَك َوْهَو .ُهالاَق ام فالخ ُباَوَّصلأ لَي ُراَْخُمْلاَو : ٌِشُكْرَّرلَأ َلاَق

 اَعِدتْبُم ُماَمإلآ َناَك ْوّل اَم اَهْنِم : ٍرَوُص يف َلَصضْفَأ عْمَجْلأ ٌليِلَق ُنوُكَي ْدَقَو

 ٍتْقَوْلأ لّوأ يف ةالَّصلأب ُهُماَمِإ ْرِداَبُي عْمَجْآَليِلَق َناك ْرَل ام اَْنِمَو «ٌيِلِتْحُمَك
 0 57 2 ا رو 2



 هوه دع اها دق عاهة ا. و اه وأو هدم اه وأو واو اه واو هاو هاو هاو و ده دو اه واف عاق هاف ده اهأه هواه هاو و اواو واهله

 عْمَجلأ ُريثك ٌريبكَو ةَهبُش هِضْرَأ يف َسْيَ هج لأ ليلق َناَك ْوَل ام اَهْنِمَو 3

 اإل ناكل اماه ذأ كلذ نب الشلل مل ِءاليِتْسال هفالخب

 نزلا: َةَحِتاَفْلأ ُهَعَم ُكِرْدُي آل اَهَئِطَب م وُمأَمْلآَو عال َعيِرس

 ماَمإل َمَم ماّرْخِإلأ 1 ٌكاَرْذِإَو ةءاّرقلا ءىطَب ماَمِإ َفْلَخ ََّلَصُي ْنأ

 ما ٍمْرَحَت بقع مْوَحّتلاب ٍلاَمِتْشالآِب لّصْخَت اَمَنِإَو ةَليِضَ
 ىمحلا دِلْسُمَو 47٠١ :مْقَر ىدال/١ ٌيِرَخِملا ٍنْيَخِبَّشلأ ب ِثيِدَحِل هماَرْخِإ ةّريبكت

20 

 0ث

 هس

 47/5 ُنَئاَسَنلَأَو 951 :مْفَر 2954/١ ُيِذِمَرَتلآَو ؛501 :مُقَر 02514 ١/ َدُواَك وُبَأَو ؛١41 :مُقَر

 031١/9 ُدَمْحَأَو ؛04 :مُقَر كا" ١/ ٌكِلاَمَو 41184 :مُقَر 23097 ١/ هّجاَم ُنْبَآَو 4,94 :مْقَر

 :[؟ :مُقَر 4 /0 َناَبِح ُنْبَأَو 4 : مهر 2116 /1 َةبْيَش يبأ نب :آو ؛١ 7١96 : : مُهَر

 ُهٌواَطَيِإَف ءبيقئّتلل ُءاَمْلَأَو (اوُرَبكَف َرّبَك اَذإَ هب َمَتْويِل ٌماَمإلَآ َلِعُج 7
 ام فالخب ردع ا 0 ٍةَرهاَظ ٍرْيغ ٍةَسَوْسَول ِةَعَباَُمل

 ةَريبكَت ْرْضْحَي ْمَل وأ ٍَراَهّطلاَك ٍةالّصلا َةَحَلْصَمِل وسور بو

 دْعَقَي مَ ْنِإَو ُماَم ل ملي لامة عاتي ذوو
2 

 تسكر زل ان ادلخا مدع ا
 هل
 ع * نأ

5 ١ 

 نورخا ّح بل ليوطتل ُهَركُيَو مري ا صب ال نور رضخم وْ

 نم ٍناث ريغ وكر يف ُماَمإلآ ّنسَحَأ ْوَلَو .ال ْمأ َروُصُحْلآ ُمُهّنَداَع َناَكأ اَوَس
- 

2 
 2 و له

 ةراطتلا نس هب يِدتْقَي ةالّصلآ ٌلَحَم لغاَدب ريح ِدهَمَت يف وَأ فوُمُكلا ٍةلَص



 .٠ ا. ها د. اع اعاد. هاه واه. هج هاه راد. هه ىو نو ىو ده و و اوله هاو وادع دق ده واو د .اق ها واو ادعو هدو ا.ه هاه

 ُةَسُيَو «ةرك الإَو َنيِلِخاَدلَأ َّنْيَ ريمي ملو راظينالا يف غلاي ْمَل نإ ىل اَعَترش

 دّيِضْرْمْلا ةّيز طّرتشت ّلَهَو ءِتَْوْلَأ يف اَدِحاَو ْوَلَو ِِْيغ َعَم وُ ملأ ٌَداَعِإ

 وأ َرْهَظلا يوني هنأ ُماَمإلأ ُهَراَبْخأ يِذَّلا ؟آل ْمأ ةَداَعُمْلا ةالّصلأ يف

 يف ّحَخحَص ْنِإَو ٌرِهاّظلَأ َوُهَو (َةْضْوَرلَأ» يف ُهَحَجَرَو «ضْرَفْلِل ُضَوَعَتي و

 . ىلؤألا ْضْوَفْلاَو طاَرِيشالا (جاَيْنمْلأ»

 حير ِةَّدِشَو ِرْطَم َةَفْسَمُك ةَقْشَمَك ك صاح وأ ٌّماَع ِرْذْعِب ِةَعامَجلأ ُكْرَت َصْخُرَو

 ٍشطَع ِةَّدِشَو عوج ةَدْشَو درب ٍةَدْشَو رح ٍةَدِشَو «لْحَد ٍةَّدْشَو لجلب

 ةَعَفاَدُمَو « ٍضّرَم ٍةَقشَمَو يل قوتي بوُرْسَم وأ ِلوُكأَم ٍماَعُط ةَرضَحب

 ٌرْسْعَي ٌراَسْعِإ ٍفئاَخْلآِبَو ُهل | مير ْنِم يفْوَحَو اموُضْعَم ىلع مفْؤَحَو ٠ ِثَدَح

 ٌهَتَلاَِ ُرْسْعَي : هيرَك حير يِذ لكَ ءقينأل سايل ِلَقَقَو َةَقْفُر ْنَع ِبّلَخَت

 0000 قع وأ همت الب ضيم ٍروُضُحَو

 .هب ُسِئَأي هتك اًرضتخُم ْنُكي مَ

 َهَم َمَم ِةَروُكْذَمْل ٍراَدْعألآ ىَلَع َةَداَيِز (ٍجاَهْنِمْل حشا يف ٌتدَكَذ ُدَقَو

 ْ .َكَئاَوَف

 لق لع مثإلأ طوقُس اًاَذْعَأ اَهْنْوُك َْيْعَم اًدْعَمَو :( وُمْجَمْلا يف لاق

 ْ .اَهِلْضَف ُلوُصُح آل نسل ٍلْوَق َْلَع ُدَه ماركو ء ضل
 لاس ه--ق 2 1 025 و 8 2 2

 ناكَو اًدرفنُم ئَلَص اذإ ةَعاّمَجلِل الّصَحُم نوكي هنأب ٌيِناَيوُرَلَأ َمّرَجَو
4 2-2 

 4 و 20
0 1١ 

01 

١ 



 أ لح يف ٌعاَنمِإلا 2

 8-0 14 م

 : يَسوُم ىبأ ُرَبَخ ُهَل ٌَلُدَيَو ؛ ْءهاّطلأ َوُه اَذَهَو ُرْذَُلأ اآلْوَل َةَعاَمَجْل ُهَُدْصَق
 و 3-1 3-1 3

 (اًميقم اًحيِحَص َهَلَمْعَي ناك م لَّمَعْلا َنِم ُهَل بتك َرَفاَس ْوَأ ُدْبَعْلا َضرَم اذإ»

 ُدَمْحَأَو 848 :مَكَر 2191/17 َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟1854 :مُقَر ]2٠١97/0 ٌئراختلا ٌهاَوَر

 .[19194 :مقر 45

 َةَعْيُجْلا ّلِإ ْئَداَرْف ُن ُةاَلَص تدق موت عم ِْني مَن دين نإ ترف
5 8. 010 

 ف كش و ةينلأ هذه َكَرَت ُوَلَ ءاهيف ةع َةَعامَجْل طارت ّرتشال ٌكاِضَأ ُدَقَعنَ :3 الف |

 ثّطبةعبتمذ ريكا دب الس أ لج يف هب
 ةَو هن هنأل هن ةكَص

 ْمَلَو ُهَنيَع ْنِإَف ماَمإلآ نيت طَرَْشُي لَو ءاَمُهَنْيَب ٍطباَر الب ِهِرْيَغ ةالَص ىَلَع
 ْتَلْطَي 7 اَمَك ٌةَعَياَتَو اًرُمَع َناَبَف ٍدْيَرَب ًءاَدتقالأ ئه ْنَأَك ءاطخأَو هْيَلِ وشب

 اَدِقتْعُم اذنه ِهَْلِإ ٍةَراَشِب ُهَيَع ْنِإف «هب ءاَدتقالآ وني ْمَل ْنَمِل هتَعباَتُمِل ُهُتالَص

 ثكَض رِهاَحْلاوأ اذ ويريد 0

 يبن ْطَرَتشُت ال ةَماَمإلا مامإلآ ين َّنَأ ىلإ هب َراَشَأ (مامإلأ َنوُد) :َُلوقَو



 و 6م ع اعإام اع افاق اع وار فاق واوأاه هاه 4 واو ده ده هاف عاق هاو و عداه اع ايام اوداه ساقفأام ماه جام ده هاه ع او هاه

 يف َييناَرْمِعْلِل اَقاَلَخَو َيِنْيَوُجْلِل اَقاَقِ اًماَمِإ ُريِصَيس هل ٍلاَحْلآ يف اًماَمِإ نك
 دينلا نيج ْنِم ةَليِضَمْل 1 ٍةالَّصلأ ِء نأ يف ْئَوَن اَذِإَو « ٍذِييِح َةَكّصل ٍمَدَع

 فالخب ؛ ءاَهَلبَق اَم ىَلَع ُهْنين ْفطَمْنَت اَلَو لبق لفتلا يف ٌمْوَّصلأ ئَون ْول ام

 ُهَرْيَغو اَمْوَص ضب ال َراَّبل أ َّنَأل اب ارب ام لع تاي اف لَو

 ْنَأ طَرَتْشُيَ ٍةَعْلُجْلا يف ام ؛ اًَهَرْيَغَو َةَعاَمج ٌضض ُضَسَبتت اَهَّنإَق ةالَّصلأ ا

 ءاهيف هلالْفتسأ مَدَعِل نعم ٌحِصَت مَ اَهكَ ولف مرح َمَم ايف اهب يت

 . ْمِهْيَلَع اًدئاَّز ْمأ َنيِعَ يزل نم ناك ءاَوس

 ا طرتفم مق عملا ريع ئرتو بوو لفأ نت مذ مَعَ

 بن ْنم د دب الف ئَداَرف ُحِصَم ال ْذِإ ِةَعْلُجلاَك َةاَعُمْلآ ةالّصلآ نأ ٌرِماَطَو ٌيِكذ
 هر

0 

 أ هج 8

 دل ُهَعَباَت ِنيِْعَت يف اَهِب ّقِحْلأ ام َوَةَعْلْجْلا رْيَغ يف ُماَمِإلآ أطخأ نِإَف ءاَهيِف ِةَماَمِإلَآ

 ا ءاَهكرَت لع ديري ال يآ يف هَل ّنأل ضي ْمَل هب ةمامإلا اون يِذَّنأ
 هَل ُضْدَعَتلا ُبِجَي ام َّنَأل ضي هنو اهب َقِحْلَأ ام َوةَعَلُجْلا يف َكِلَذ ىو اذِإ

 «ِناَكَمْلا يف ِهِماَمِإ ىَلَع موُمأَمْل مُدَقَت ْمَدَع : ِءادتْفالآ ٍطوُرُش ْنِم يِناَل
 مُدَقَتلََك .ذهتنت م مولا دل وأ ١  تلط ا د ّ َْنِإَف

 نآ

 ةَعاَمَجلا نِإَف ؛ينأْيَس اَمك فكل ة ةَّدش ٌةالَص : قي مَعَ

 َوُه لَه َّكَش ْوَلَو ءضَْب ىلَع ْمُهْضْعَب ِضْعَب ٌمَّدَقَت ْنِإَو دارنا َّنِم َلَضْفأ اَهيِف
 ُمَدَع هت

 َدَع َلْصَآل نذل ءاَقلطُم ُهَئالَص ْتَكَص ءِةَمْلَظ يف َناَك ْنَأَك ا مَ ٌمدَقَتم



 ماقام دم 6 وامام مار عاود واو اه واف اه ده هاف فام هام ماه عاق و ده اه هاو هده اواو هواه هده وام د. عام ماما

 آ ٌةاَواَسُم ٌدِضَت اَلَو ؛ ّصصّنلأ ِنَع ء «ويِواَتَق» يف يول ُهلَقَن امك ٍدِسْمُمْل

 َّ مّدقلأ ٌرْخ . َوُم َوهَو و بقعا قل يع مل يف ذايغالاو ٠ ءِهماَمِإِب

0207 

 : يرش تع نحب اَمَك ِءَض بَل سوو ٌداَمتَعَأ ناك نإ ءْمَعِن

 . ًدَض ُةُعباَصَأ ْتَرَخَأَتَو ُهْيِقَع ْتَمَدَقَت وَلَو
2 

: 23 ِ 

 مَل ماَمِإلَ لْجر ىَلَع ئَرْخألآ َمَدَقَو هْيلْجَر ئَدْحِإ ىَلَع َدَمَتْعأ ول : ةيبنت

 ئىَواَتَق» يف اَمَك ّرُضَي ْمَل اَمِهْيَلَع َدَمَتْعَأَو ِهْيَلْجِر ئَدخ م تَرَ رضي

 .(ٌيِوْعَبْل

 دُهَشّتلَأ يف ْوَلَو : يأ «ُىوَعَبْل هب ب ىتفأ امك لآل عاقل ٌراَييغالَو
١ 

 م

 كلذ ُلَمْشَيَو «عباصألا سوُؤُر دخلا َنوكَي ْنَأ ْءَهْظَيَف ٍدوُجُّسل ٍلاَح يف
 د

0 

 5 اسسألا

 يف هب وُ امي لابيغالآ هيف ب َبَرْفَألَآ َّنَأ ْنِم ليِق اَمَو «ءِهاّطلَأ َوُهَو بكار 4 ماما

 َوُهَو ءسأّرلأب يِقْلبْسُمْل يفَو ِبْنَجْلأب , جطشخلا يِفَو ءٌديعب ةَعَباَسُمل

 .بثكلاب بولضَمْلا ىَفَو لع ةقتف مب لفل يفت



 واع هام هاف عاه فاه ف دفا دهاو هاف فاه فاه فاق هاف اهو و دو ده و و دوو هدف دع هاو اه واو هد هواه دفاو م. دو اهدافه ا هاع

 2 2 ص سس م م ل هو 001 3 2
 2 هه ب سا من6 .٠ هماع 6م 34

 موُمأَمْلآَو ايف ٌماَمِإلآ فن و ؛ةّهج افلتخاَو | يف اهقَو امك

 ”ىع جا سم 8 سي سس سيت 1 خت رك لاس جبس اسس 7
 ءاَضِيَأ َراَج سككلاب اَمَقَو و ءءاش ةّهج أ لإ هّجَوتلا هل زاج اهجراح

 م 02 2 ه## وه هلآ لآ ١

 0 1 ىيئاس 11 6 - و - 3 هم 0 8 و و 2و 00 2 6 1

 4 ًَ وك 002 عر 04 3 سا 6 سا كا هك وسب 4 7 .وم 0 2 00

 اليلق هنع رخأتي نأَو ماَمِإلا ٍنيِمَي نع اًيبَص ْولَو ركذلا فقي نأ َنَسَيَو
 عه ع 2 < 2 َ

 مدل َن لك َنكنأ اذِإ اذنه ُلَصْفأ َوُهَو :ماَيِق يف ىف ِناَرَخْأتَي و

 و د كأن رت هك ملح اركذ تفطنتي أَ ءنكفنألا ل إو 0

 أرَملاَكَو َنهيلَع مد ٍوأَرْمآ ُرْيَع َنُهَمأْوَلَف َنُهَطْسَو َنُهّتماَمِ فق
 ُداَرْنأٍموُماَمل هركَو .ٍءْوض يف َءاَّرَصُي َةاَرَع َّمأ راع

 : وِسْنَج ْنِم ٌففَص ْنَع

 اََْلِإ ُهَقْوَق اَمَق هيلي يِذَّلأ َفّصلآ َقرْخَي نأ ُهَلَو َةَعَس َدَجَو ْنِإ ّفَّضلأ ( لي
 ها

 هو ظْخَي ُةَيَعَ
 ١ مهضعب معَ اَمَكٍنيَصِ يفوفضلا قزح دي ال ءاقكرتب ور

 هش َمَرْخَأ م 7 قيل 00

 ٍهِروُرْجَمل شو عت تقضي فضل نم اًصْخَش لإ رع ياش
 وعام ل

 3لعاَسم

١.١14 

 : عب

66 7 

2 2 



 ْيَلَع َةَداَعِإ آل يِذَلأ مُميْملأب (مَتَأَي ْنَأ» ٍءىَضَوَتْمْلا يَلَصْمْلِل (ُروُجَيَو)

 لك كنك ٠ ؛ عِجطْضُملآَو د ٍدِعاَقْلآب يقي ْنَأ اقل ٌروُجَيَ « فحل ٍحِساَمبَو

 ُدَعْلَأ هَنَأَي ْن نأَو .اًماَيِق ثنو ركب وُبَأَو اَدِعاَق ٍهتْوَم ٍضَرَم يِف َلَص

 َر اَمِل ُهَقْلَ ْتَكَص اَمَنِإَو ُهَمْلَح هوكي نكلَو (قب امْلأ "رحنا

 8 ناك َوَمَع نبأ را : مَقَر ٌوِلْسُم + : مَقَر : ُيِراَخُبْلا] ِناَكْئَّسلأ

 . جاَجمَحْلا َفْلَح

 . اَقِساَف هب ىَفَكَو : ُهْنَع يات ةفآ َّيِضَر ُنِعِفاَشل لا

 ُهَلاَق امك ِتاَوَلَّصلَأ ين اّماَمِ ٍقِساَف ُريِرْقَت روُمُألآ :آل5 ْنم ٍدَحَأل َنْبَلَو

 ل يِذَلآ ٌعِدَبْمْلاَو «نيِرْخَأَُمْلا ضْعَب بهل امك حِصَب م لعق

 . قس

 هضم

8 

 ف .طزؤتل

 افلآك هَتَع

034 2 5-24 

 ةَّشِاَع ىَلوَم دوك َّنَأل «دئَعْلاب مني نأ ٌرخْلِل ُروُجَي :ْيَأ :(ييَعْلاَو) 0

 ل «[ىّلوَملَو ِدْبَعْلا ِةماَسِإ ُباَب - 8 ا ٠١ اَقَلعُم ٌيِراَمَبْلاُهاَوَرآ اَهّمْوَي ن

 .ُهْنِم وأ نعش هوو خلا
 ُهَمْوَق ٌهْوَي َناَك ماللآ رْسكب لَ َنبوَرَْع ند «(قِاَرمْأبُِلَبْلاَو)

4 14 
 ما

 .[ 53”: مت يالا اور عْيس أَ نبأ َوُهَو كيه ٍلوُسَو ِدهَع ىلع

20 

 م

 هل

. 8 

 عيدا ع يدق ١

 ُخِراَّشلا َنوُكَي ْنَأ اَْيَلَعَو «ِديَعْلاب ٌرخْلآ تأ نأ وجي : َيِهَو ىَرخأ ةَحْسن َكاَُهَو ءةحشن هذه )١(

 ُيمِرْيَجْبْل . ىلؤألا ْىَلَع هفالخب ِنَْمْلا َباَرْغإ َرْيَغ



 7 / تِنيِبُرْسلأ بيطخلا َدّمْحَأ نب ٍدَّمَحُمل

 بأ سم ورعره28 وع 00

 « ٍةَأَرْماِب لجَر ةودق ّحِصن الَو

 يقفل رْيَغ ٌرْحْلَو هيِقَفْلا ٍدِبَعْلا يِفَو ءيِبَّصلأ ٌرْخلا َنِم ىلؤأ 3 3-1
 .قؤلا لاك نم ىلؤأ لمتبتلاو كو امكن اًهَحَصَأ هج

 َوَس َوَس ِةَماَمإلا يف ُريِصَبْلاَو ئَمْع لَو

 . ٌبِتاَرٌماَمَِف هِرْيَغ ىَلَع ٠ .نآغألات نلغألا .هتيالو لحمي ياو دقي

 يف ْنِكاَّسْلأ َم ُمَدَقُيَو ؛يِلاَوْلأ ىلع ٌمُدَقُم َوُهَف وهف مظغألآ ْماَمِإلَ لَو نإ مَعَ

 ُريُِملآ ْمَدعُي َلَب . نكاسلل ريهش ىلع ال ريغ ىلع اع ولو قَحِ ناك
 ُمَدْكأَف عوف رق ُكَقْفَأَت هَل بّناَكُم ديس ٍديَس رْيَغ ِديَس ىَلَع لَو هْيَلَع

 هرم

 ءاَنْوَص ُرَسْحَأَف ٌةَعْنَصَو اَنَدَي 3 انآ ْتفكَمْنَأَ ا ثمنا ُدَمَأَق « ةرجه

 سة أ فرك عل فت تال ايفو ؛ةَروُض ٌنَسْحَأَف

 ّيَِنَحِب ئَدتْقأ ٌيِعِفاَشَك ءهِتالَص َناَلْطُب ُدقََْي ْنَمِب ُهٌؤاَدتف خص (آ3)
 مدر و و

 يف افلتخا ِنْيَدِهَتْجمْكَو ويثأتلا د ٍداقَتْعَأب اًراَبتْغأ َدَصَتْفَأ لإ لذ ُهَجْرَف نسم

 مت هس هك <

 مهِضعَب ٌءاَدتأ ص اطل دذدعت نإ (ٍسْجنَتُمَو ٍرِهاَط ِءاَمْلأ نم ِنْيَءاَنِإ

 ٌنسَجَن اهيف ِةَينآ ْنِم ٌةَسْمَح َبَتْشآ وَلَ ساحل مَن نيتي ْمَلاَم ْضْعَبب
 و

 0 َراَهَط لك ّنَظَف ءَةَسْمَح ىَلَع

 َداَعِ ُهُمَرلَت ْنَمب اَلَو ٍدَمَقُمِ قُم هواَديْفأ ُحِصَي الو ءارجآ هب مت ام اع سَحل

 م
2 
 0 ب تنخ الو (ٌريَمُم) 8 بص وأ (لُجَر) ٌدَكَذ )مَ ءأَي) نأ 2 لَو 6ع

2 1 

 لجل ٍنَع ٌَصِقاَن ىتنألآ نأ ءٍلكْشُم ىنُخ الَو ةَرْيَمُم ِةّيِبَص ؤأ (ِةأَرْمأ)



2 
 ّيّماب يراق الَو

 َحِلْفُب ْنَل» : هلك هِلوَقِل نأ ُماَملآَو اًرَكَذ َنوُكَي ْنَأ ُروُجَي ب ٌموُمْأَمْلا ىَتنْخْلأَو
 َ موق روك يك 7
 :مُقَر 0اال /4 يِذِمْرتلاَو ؛5287 :مْفَر 570١/5 ُيِراَخِبْلا] ةَأَرْمَأ َمُهَرْمَأ اََلَو موق

 :مُقَر فا/8 ُدَمْحَأَو ؛ه 8 :مفت 3717/4 ٌِناَسَّتلآَو ؛ٌحِبِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 75

 2 دلع ه0 6 2

 . الجو ةاَرنأ نم : وي الد : [٠م١ ]هجم ْنْبَأ ىَوَرَو «[5 05

 يول ْتْناَب لتنخ ٌءاَدَتقَأ ّحِصَيَو قَأَرْمَأ َعَم ةُثَروُكَذ ْتَناَب نُحب خب َّلُجَرَو

 _ هه
0 

 ور 8605 مل ا 2 0 8 0
 » ٠ نيف 03 4 3-3

 ٍلَجَر ةّودق َيِهَو «ةحيحَص ةّسمخ :رّوص عست كلذ نم صخلتيف

 هي م نى 0 2 ير يعاش عر يب در 3 ريتا

 ةعبراَو ؛ةأ اي ةأَرْمأ «لثنخب ةاّرما «لجَرب ةاَرْما « لجَرب ئثنخ «٠ رس
1 3-7 1 3-1 3-1 

 مو مو مو 0 ما ساو _مو و و 78 1

 لوثنخ «لوثنخب ليثنخ َوَأَرْمأِب لِجَر «لثنخب ٍلَجَر ةودق :َىهَو ؛«ةلطاب
 رس 1-3 هر

 لذ أي علان ضو فز ل ْئَمألآَو «ال مَآ مَعَكَ
 اياهم َِْع يف لابن :ّوُهَو ءٍَنتُمِب تراك ( ةنِسْحُي

 ص :َوُهَو ِقَتلَتُمب ب هَقْلَو «ٍكيلدم» ْنِم فاكلأ وأ ماللأ ٍديِدْشَتَك لاَدْبِإ الب

 وق نيس َلَدَب لما يِتأي ْنَأك ْهَلَدَب ِهرْيَغب َيِتأَي ْنأب اًهْرَح ُلِدنُي
 ا :ةثاَلَص حِصَن ْمَل ملكتي ْمَلَو ُمّلعَتلا يمل َنَكْمَأ ْنِإَف َمِيِقَتمْل



 م و راو هاي دوا. عدو د هعاقأف هاو و ام هاو دو اهم فاه هاهو اه هدف هدف فاه ا. و عداه و واه واف هادف اه ده هاو و هاو

 ال ام ٍنِحآلَو ِءاَأفَم ِءَنأَت رختب ُءاَديقالأ ةرْكَو هب لْخُي اًميِف هلثمب ِهئاَدتفأَك

 زأ ٌمَضِب تنعَنأك ءوَحتاَمْلآ يف م َرْيَع نإ .يف ِءاَح وضع ىتضملآ ريم

 ْنِإَو هب يِراَعْل ءاَديكأ حِصَي اََ :ّمأَكَف دع ةَحَتاَمْلا نحلل ٍنِسْحُي :ُي ْمَلَو ٍرْسك

 ص ل : يَلاَعَت لَ يف مالا رج ةحَلا ريغ يف نخل نا

 ناك ُتْيَح هب هَو ْدَقْلاَو ُهْنْالَص ْتَكَص (+ : :ُةيكلا /ةَيرتلا روش 4] 4 فلوس 78 ِهكِرْشمْل

 َّنإ وأ ءةالَّصلأ أ يف ُهَْوَك اًيِساَن وأ .ميرختلا ٌكماَج وأ لعل نع ًرجاَع
 ةهوُركَم هب ةَوْدَْلا نك رخل َكِلذ

 ِهِلاَحب مِلاَعْلل هب ُةَوَُقْلآ اَلَو ُهئالَص ُحِصَن الق ُدِاَعْلا مِلَعْلا رد الأ ام

 ائِفْخَم ْوَلَو اًرِفاَك هب هئاَدتَُأ َدْعَب ُهُماَمِإ َّناَب ْوَّلَو ءاَهْلَدَب َركذ اَميِف ةَحتاَعْلََكَو

 نع تضع كل رمت ذاعإلا نحو ينكر
22 

 َدْعَب َلاَقَف هب ِءاَدتقالأ ( :ة َمَلْسَأ ُدَقَو ءهل روق الإ فك نيمو مَعَ

 ل ْسَأ ؤأ ةَقيِقَح ُتْمَلْسَ نك ل : عار

 اًثَدَح ْوَلَو ٍِثَدَح اذ َناَب ْنِإ ال ُهْدَيَح لَبَقُي الق َكِلَذب فاك ُهَّنَأل ُةَداَعإلآ
 مم 2 2 2 0264 ميش مع 01 002 0 270 َع

 ىدتقملا 0 اغلا ْتحَ ََف هندي زَ هبْوُت يف ةّيِفَح ٍةَساَجَ اذ وأ ريكا

 2 7 ه- هَ مَ يع 2 م هت هماص

 هَماَمِإ ناي ول امك «ةداعإلا اًهيف بجتف ٌثجتف قَرهاظلَأ فالخب «ريصقتلأ ِءاقتنال

 ٍةَحِص مَدَعِل ْءاَضَقْلا ٍطقْسَي ْمَل الجر مام َناَبَف ىَتنُحِب ُلُجَر ئَدَن ةأ وُلَو
 هر

 .اَهَدْنِع هتالَص ِةَحِص يف ِموُمَْمْلآ در «ِرِهاّطلَأ يِف و هرقل



 ملاع و ِهْيِف ماَمِإلا ةالصب ِدِحَسَملا يف ل عِضْوَم ّيَأَو هه مسالا م موقك نسر د هم نا 0 هر
 © 006م 92 0 2م 4 1 -_ هه أ

 ْيَلَع َدِهُع اَمُك ِناَكَمِب موُمَْمْلَاَو ماَمإلآ ٌعاَمِتْجَأ :ٍطوُرُشلأ ُتِلاَثَو
 نأ اَمإ اَمَُّنأل ءٍلاَوْحَأ ٌةَعَبْرَأ اَمِهِعاَمِتْجالَ 'ةَيِلاَخْلا ٍرْصُعْلا يف ُتاَعاَمَجْل

 ْرَحآلاَو ٍدِجْسَمِب اًمُهُدَحَأ َنوُكَي وأ ءِاَنب ؤأ ِءاَضَق ْنِم ِهرْيَمِب ؤَأ ٍدِجْسَمِب اَنوُكَ

 (ٍدجْسَمْلا يف) ُموُمأَمْا (ىَلَص عِضْوَم ُيأ) ف ٍدجَْمب اَناَك اذ () ؛ُةَجِراَخ
 ْيَأ ء(هِتاَلَصب ْمِلاَع َوُمَو) . ٍدِجْسَمْلآ :ْيَأ «(هيف مامإلآ ٍةالَصب) ُهنبحَُْنَِو

 مسك «َكلذ خت وأ نص ضختب ذأ يب هتَعبَمم نم َنُكَمَيِل ىامإلا
 نِإَو ءوب ءاَديفالآ ةَحِص ص يف َكِذ هَ : ْىَأ «(ةآَرْجَأ) ّْلَبُم تْوَص ؤأ هِتْوَص
 مَآ اَهباَو ا ْتَقِلْغَأ ما َوَس ءٍحطَسَو ءهْيَلِإةَِفاَ ديب ٌتَلاَحَو ُهُيَقاَسَم ْثَدْعَي

 ىَلَع اًمُهُّدَحَأ قود ْنَأَك ال ْمأ 2 ٠ ىَلْعَأ اًمُهُدَحَأ َناَك ٌءاَوَسَو آل
 ٌلّصلل كِنئَم ُهّلك ُهَنأل هيف رب ذأ باَدْرِس يف ُرَحَآلَاَو ِهِتَراَنَم ْوَأ ِهِحْطَس
 نكت ْمَل نم اهات َنوُكَوُم ةعاَمَجْلآ ةَماَقإل ٌنوُمِمَتْجُم هيف َنوُحمَتْجُمْلاَ
 ُدِجاَسَمْلَأَو ٌءلاكّشلا 2 ضيف ءاّدحاَو اًدِجْسَم امُهَل ٌعِماَجْلأ ِدْعَي يمل 4 هْيلِ ٌةَدِفاَن

 رقت َِِو ٍدِحاَو ٍدِجْسَمَك ءضَْب ىلإ اَهِضْعَب ُباَوْبأ ُحَنْفُت يِتَلآ ٌةَقِصاَتْمْل
 ار

 رْيَغ يف مامإلا :ْيأ ء(ِْيَلَح) ُموُمأَمْلآ (ْمَدَقتي ْمَل ام) َكِلَذ ُكحَمَو
 و

 جِراَخ) ُموُمْأَمْلاَو ٍدِجْسَمْلا يف ُماَمِإلأ (َّلَص ْنإَو) رم اَمَك مارح يشعل

 و0
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 وا 017 0 00 مهاد
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 َراَج َكاَنُه َلِئاَح الو هتالَصب ٌمِلاَعَوُهَو نم ارق ٍدجْسَم ثمل

 . [ ''ائيرقت 5 عارذ ِةَِم ثالث اَمُهَْبَي ب باقلأ ُدَحَو ]

 مهب ام ديَِي ال نب دِجْسَمْلأ َّنِم :ّْيَأ «(ُهْنم اًبيِرَ) ِهِنَْك َةَلاَح (ِدِجْسَمْل

 ينام جنتل نأ .ٍدجْسَملأ رخآ نب ازيتخم ابيت مرو نم ثالث ىلع

 قاَرطتْسالأ ُعَنْمَي ال وي وقتل ب باَبْلاَع امي (َكاَنُم هيا
 ُماَمِإلَآَو ٍدِجحْسَمْلا يف ُموُمْأَمْل َناَك ْوَلَف ينيج ٌءاَدتْفالأ (َراَج) .َةَدَهاَسُمْلَأَو

 َباَب آل ٌراَدِج َلاَح ْنِإَف َماَمإلآ يِلَي يِذَّلأ ِهَِرَط ْنِم َةَفاَسَمْل تربت ةَجِراَخ

 ُكاَبَشلاَو ٌدوُدْرَمْلا ُباَبْلأ اَذَكَو ءِلاَصّتالَأ مَدَعِل َءاَدِتقالآ َعَنَم 6 ٌباَي وأ هبف

 قَدَهاَشُمْلا َّنِم ٌعِناَم ُدوُدْرَمْلا ُباَبْل ذإ ءدْجَو ْنِم ٍلِئاَحْل ٍلوصحل من

 . قاَرطِتْسالآ نم ٌعِناَم ايش

 هب لصتملا ٌفّضلَأَو هاذ ِفِقاَوْلَأ ُءاَدتفَأ ٌروُجَيَف .خوتفملا ثابلأ ام

 وادم ص ف ِهِتاَذاَحُم ْنَع ٍلِداَعْل فالخب قاَذاَحُمْل ٍنَع اوُجّرَخ نِإَو

 ٍءاَضَف ْنِم ٍدِحْسَم ٍرْيَعب موُمْأَمْل َو ُماَمِإلَأ َناَك ْنِإَو «ِلْئاَحْلِل

 ديَئَص ترك نيام لَو امُهَْيَي اَم َديِزَي ال ْنَأ اَهَقْسُم ْوَأ اًطوُحَم ْوَلَو ِءاَضَق
 ّظ

 )١( يأ : ٠٠” مس 58- عارذلا > ٠١" - ١55 ًابيرقت « ًارتم .



 نه ا. م ا.ه ىو هع اواو ام وأ. م ساق هاو و ادم هو وادع واوا. عاق ده هم فاه وا. ده وأو هاف ا.ه و واهداف واو اق ها هله

 اق طيش طنب 12الاو راب امن هَ يقل لطورعتت

 قم ءاَدح ِلحاَو ُفوُفُو وأ كَيْؤُب وأ اًرو م ُمَنْمَي َُنْمَي اَمُهَّنْيَب لتاَح ُمَدَع اَمِإ اف

 ءدوذزَم بابك يور أ كايدو شيام لاح نإ :َداَكذ لئلا يف

 . َاَمتجالآ متم كلذ هلولبَحْل ذإ «2اديفالا حِصَيمَلرَم امي َدَحَأ ففي مَلوَأ
2 

 ا

 لجن اج ذأ ةقْلَح نم ةاديفأ خصب م ايف فاو ادق حَص اذ

 ُةَمّلَقَت ب زوجي ال ديناَجب وأ ُهَمَلَخ ْنَمِل مامإلاك َتِلَذ ُنوُكَيَ ماَمإلأ َنْيبَو هني

 ٌرثك وَلَو عواَض رام عيمَج يف آلَ ءمامإلا ىلع دقت ُروُجَيالَمَك ولع
 .ةَلوُلْيَحْلِ اَدَعُيْمَلاَمَُّنَأل ةَحاَبِس ىَلِإ جَوْحَأ ْنَو ٌرْهَتّاَلَو ُهَقوُرُط

 1! ٍرمْسُم ىَلَع اَمُهُفوُعُو َنَكْمَأ ُتْيَح * < ُهُسْكَعَو بان لع هات رك
 َةَريبكَت موُمَْمْل عيَِْتكَو :ةالَصلأ فص َنيِوُمأَْل ٍمامإلآ ميلثتك قب

 دب ِةالَصلأ يديم ْنِم ميم بَ مايك َكِلذِ امها زأ نَسُيِف -
 .ُهُريَغ ْمأ دوم مم ءاَوس ةالَصلأ يف لول تفل «ٍَماَقإ غاَرف ووم

 ورش دي لأ ادت هِركَو يل قل ةمنإلا ل ُموَقَيَ ؛ميِقْمل ام
 نا مم |

 َتْوَف ِهِماَمْنإِ َنشْحَي ْمَل نإ ُهَمَنَأ ٍلْثَتلآ يف َناَك ْنِإَف ةَماَقإلا يف مِِقُمْل

 .ُهْنِم نلؤأ اهَنَأل اَهيف ّلَخَدَو ُهُعْطَ

 يب
 وع 2 1 1[ مالّس

 ل تي لإ مالا مب
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 و د عاد5 ها دعاقعأ و د ه در اوه هاو اف راه واي هاف عاش واو هاو فو اهو و ده او و اها ف عداه دع دق اه هاو ده عاق هو اهلاس

 اع 9
 ٍرَعتل را 7 5 ك.ف عل قري

 موُمْأَمْلَأَو ةسيب . سكتلابو يصب رفع د ٍةَريِصقِ

 الس َدْعَب ُهَتالَص ٌجَتْيَف قوُبْسَمَك ٍبِرْغَم وأ حْبُصب ٍرْهَطلا خت يف يِدَفُمْلاَو

 و
 ُهَقاَرِف ُهَلَو ءِبْرْغَمْل رخآ ٍدَُشَتَو حْبّصلا تونه يف ُهُتعَباَتُم ُلَضْفَألآَو مام ال ذو

 هت اذِإ ٍرْهَظ ٍوْحَنب ِبِرْغَم ذأ حْبُص يف يِدَئْفمْلاَو ءاّمِهب َلَكَتْشآ اذإ يلب

 يف هفالخب ُهَعَم مَّلَسْيل حْبُص يف ةٌراظتنَأ ُلَضْفَألاَو قلاب ُهَقَراَق َُتالَص

 ُماَمإلآ ُهَلَعْفَي ْمَل ٍدْهَمَت سوُلُج ُتدحُي ُهّنَأل ُكْراَطِْنا ُهَل َسسْيَل ٍبِْهَمْل
 لَو ُهَكَرت لِإَو اًريِسي ُماَمِإلَا َفَقَو ْنَأِب تول ُهتكْمَأ ْنِإ حْبّصلآ يف ُتْنَقَيَو

 هيف ُةْتَملاَحُم ُنْسْحْفَت نئُس ىف ُهَتَقَفاَوُم : ءاَدتفالا ٍطوُرْش ْنِم ُنِماَكْلأَو
 وأ د

 شالا ةعلجم لاخلا هيف مكن

 ٍمّرَحَت ْنَع ُهَمُرَحَت رخو نب دياي يوت : ءاديقالا ورش نم واس
 تاك ذقت هل ُهَقلاَح نِإَف ءِهِماَم

 ا « ميرْخَتلأب اًملاع اًدماَع ِنْيِليِوَط َرْيَغ 22 لَو نييلْع نيكو 2 6 ْنَأَو
 َههِب فلَخّتلا وأ ٍقْبّسلا يِف َفَلاَخ ْنِإَف ءِرْذُع لب امه ُهْنَع َفّلَكَتَي ال ْنَأَو 2 000 8

6 - 

 هَقْبَس فالخب ؛ِرْذُع الب ِةَفلاَحُمْلا شخفل هَ هئالَص ْتَلَطَب ِنْيَليوُط َرْبَغ ْوَلَو



 ؛ٍةَعكَربِهِماَمِإ مالَس َدْعَب يت دأَيَف «ةعكدلأ َك َكْتب دمي آل نكل الا وأ ايان مهب

 لبق لادتغالآ َمفَو ادت 0و َِ إو لبق مكون نكي هقيَس فالحب

 هِقْبَس فالخبَو ؛ٌماَرَح ِرْذُع الب ٌيِلْعِفْل يف ُهنِكَ ليسَ َكِلذ نأ ؛هماَمِإ عوز

 بت آلَ دك بلآ َلَع ةالَصَو دْهَشَت وأ عوُكَُو ٍءاَرقَ نيل ِْيَع يكب
 0-2 سمو يس

 َدَتَ أك ءِرَذُع يلعب وأ املَطُم َيِلِْب ِقلَحَت فالخبو ؛َكِلذ ُةَداَعإ

 ؛امهي فلختلاب م ُاَقُي اًمهب ُقْبّسلَو ءِةَءاَرِقلا ماَيق يف َّوُهَو ِدوَجّسل يوه

 ةليضفل هند ف هُم لاقل ف انك موتا ِرْيَغ يف ََواَقُمْلا فالخبو

 أ قف هيف َنَراَقاَمِل هَ همم لع ضو يف بَ امك امج

 ٍباَكِتْرأِب ُتوْقَي لق ةالَّصلأ تاو ؛ ُلَوَذلأ ٌرِهاظلآ ؟ةالَّصلأ عيموجل

 ْىَلَع َنيِقَفَحُمْل نأ ٍةَبوُصْعَم ضْأب ىَّلَص اَذِإ ُهَّنأب اوُحَّرَص ْدَقَف ءووُوْكَم

 ُهَنَءاَرِق ٌماَمِإ َعَرْسَ أَ بلل وَلاَ .ىّلؤأ ُهوُرْكَمْلاَم ٍباَوَنلأ لوُصُح

0-2 

 ع

 ه4 ت2

 و

 اَمُهَفْلَح ْنَعْسَيَو اَهُمَيُيَق ةءاَرَقْلآ ٌءيِطَب َوُهَو ةحِتاَقْلآ ُهَل ٍقِفاَوُم ماَمْنِإ َلْبق َعُكَرَو

 اا ل رب وسو ول أ زيف ع ني مل

 يرش هيث عل ذل قرش قا يمه ةقباك ّفي

 ٍموُمَأَمَك رم اَم هيف يِتأي ءٍةَءاَرقْلا ِ ءيليبك ٌروُذعَمَف حا ِءاَعُدك نسب هِلْغَشِ

 ّكَع

 ءٌروُذَْمَُِإَ حاملا َكَرَُهّنَأ هِماَمِإ عوُكُر دْعَبَو ِهعوُكُو لَ َكَّش ْوَأ َمِلَع

 ذأ َكِلَذبمِلَع ناك نإ ٍةَءاَرِقْلا ٍءيِطَب يف ّيَم اَمُك ُهَفْلَح يش

3-1 

 ُعَبْتَي لب «هِتْوَفِل هيف اَهَأَرَيِل اَكِتءاَرِ َلَحَم ىلإ دعي ْمَل امهِعوُكُر َدْعب هيف َّكَش
 . يقوُبْسَمك همام ماس َدَْب ةَعكر ي ِاَضُيَو ُهَماَمِإ



 فروا ٌيِنيبْرَّسْلأ بيطَخل : أ َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ٠ هه ع عام هاو ام د. اف راع واع عاق عاود ردام مهام اه اه #6 ا« هاه قدوه اه هدف فاو هاف اه هداه هد واه عداها ه اه اه هاف

 الإ ةحتاَمْلآِب لَ د هَنْسِب ,ِِمْوحَت دعب َلَِمْشَي ال نأ ٍدْسَمِل َّنُسَو

 قوما ا قي دَلَو مام كَ اَذِإَو هنُسلَأب ِهلاَعَتْشأ ّْعَم اَهَكاَرْذإ َّنظَي : نأ

 ُهْنَع ْتَطَقَسَو ُهآَرْجَأَو عوكدلا يف هرج حت شب ليت م نإ عيل
 دب ل ل كي شو لش نإَو عيان

7 
 ٍماَمإلآ َعم َعَكَر اما 6 ا عند "؟ "كَ 7 ع

 ٍموُمأَمللَو ِرْيَغ وأ ثَدَح ِهتاَلَص ْنِم ِهِماَمِإ جوُوُخب ةَوذَف ل : ةمكن

 هِكْرَتَو ماَمإ ليوْطتَو «ٍضَرَمَك ٍردُعِل لِ اَهْعْطَف رك قَقَراَفُملا هيب 2 نب اًهعطق
 ر# 1

 ُهَعبَتَو َراج هِتالَص ِءاَنْنَأ يف ِدِرَمُْم ودق ئَوَت لَو لَو
1١ 
8 

 أ ِدوْشَتَك ًةوضقَم ٌةَنُس

 ةئاطتناَ لَو َوُه عَ وأ .قوُبْسَمَك وُ لَو ُدُم ام عَ َنَِ «هيف ٌوُه اَميف
6 

 2 2 ل

 يف ُديِعُيَف «هِتالَص ُلّوَأَف قوُبْسَم ُهَك َرْذَأ اَمَو ؛ُةَعَم َمّلَسُيِل هتق َراَغُم ْنِم ّلَضْفَأ

 يف ُةكَرذأ نإ مفعم اهل دق برغم ةي يفو تلا عب *ءُض ةيناث
 حمص كيل

 كي

 هيلا ها

 َكَرْدَأ هلق نع ِهِماَمِإ عاقتَْ لبق ائيِقَي َناَمْطَأَو ماو بوُسُْحََم عك

 .ةَعُكَدل

 م ىلع

 ةَدَحاَو مك ريك ولف : عوُكُرل مث ٍمُرَحَمِل عوُكر يف َمامإلآ كَرذَأ قوُبَم ُْبكي
 سم

 6 سرس 50

 .ذقعتت ملل نالَص ثقل توم بك اهئ طق طقف مُرَحَّتلَأ اهب ْئَون ْنِإَف

 ٍديِمْحََت ْنم هيف ُهَكَرْدَأ اَم رك يِفَو هيف ُهَققاَو ُهَدْعَب امك ِهِلاَديْعَأ ين ُكَرْدَ ْوََو



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلَأ لح يف ْعاَنْفِإلا» 1

 رفاَسُمل ةالَص ىف لصف

 هلاقتنأ ٍركِذ يف ٍِ ريبكت نم ُهْنَع هلاقتنأ ركذ ىفَو ِءاَعْدَو ٍلُوْشَتَو حيبْسَتَو
2 

 لَو هِسوُلُج ّلَحَم َناَك ْن نإ اًبذَت ُهْلَدَب وأ ِهِماَيقِل َرَبك ُهُماَمِإ َمّلَس اذِإَو ٠

 ٠ م 07 م 01

 رفاسخلا ةالص يف لصف

 امل ِهْيَلَع اًيِفَخَت اَمِهِزاَوَجِب ُدِفاَسْمْل م ٌصَنْخُمْلا ُعْمَجْلاَو ٌرْضَقْلأ ْتْيَح نم

 0 وشرع:

 رطَمْلا وختب ٍةالَصأ يع عم ءاَبِلاَغ ِرَفّسْلآ ِةَفَشَم ْنِم ُهَفَحْلَي

 ؛] * ٍضْرَأْلا يف ُهبَرَص اَدِإَو #9 : ىَلاَعَت ُلْوَ اَمْجِإل لبق رْصَقْلَ يف ٌلْضَألاَو م

 . يكل 1١١[ : ةيآلا /ءاَسَملأ ٌةَروُس

 ُةَروُس ؟] 4كفخ نإ : ىَلاَعَت هللأ َلاَق مَنِ : َرَمْعِل تلق : يم نْب ىلع لاق ع رسول, ع 1 ههرك عم مل <

 ُتْلَأَسَق نم َتْبَجَع امم َتْبَجَع :َلاَقَف ماتَ َنمأ ْلَقَو ٠0١[ :ةيآلأ /ِاَسّنلأ

 ٌمِلْسُم ُهاَوَر ُةَنَقَدَص اوُلَبفأَف ْمُكْيَلَع اهب“ ذأ قّدَصَت ةَقَدَص) : : َلاَقَف كك ينل

 .[145 :مَقَرَ

 . يِتأَت راَبْحَأ عْمَجْلا يف ْلْضَألَأَو
 ١ 3 ىةدم ما _َ

 هذه مهأ ٌرصَمْلا ناك اَّملَو
1١ ١ 

 اذم

96 
 | د



 نود ةيونكملا (ِْيِعاَبرلأ ةالّصلأ ٌرْضَق) حبِحَص ٍضَرَعِل (ِِفاَسْملِل ُزوُجَيَو)
 :اَْيَلَع مَلَكََس َرَحَأ اَطوُرُش َكَرَتَو (ًطِئاَرَش ٍسْمَحب) ةيئالْثلَاَو ةّئئاَنتل

 .َ عرع ص

 ٍرْفَسَك اَبِجاَو َناَكأ ٌءاَوَس (قْيِصْعَم رْيَغ يف ُهُرْفَس َنوَكَي ْنأ) :َلّوَألأ

 اًموُرْكَم وأ ٍةَراَجَي ٍرْفَسَك اًحاَبْم زأ كي يبل رب ةَراَيِزك اًبوُدْنَم وأ م *جَح

 ورم ِرْفَسك
 رسل َنألا رضي ال ةَرِئاَنَو باك تأ يف وَ هِرَفَسِب يِصضاَحْل ام

 هْيَلَع لب ُهَل 1 معن ؛ِرَفّسلَأ صح 5 ةيقبك ةيِصخَمْلآِب طاش الف ةَصْخْولِل ْتَبَس

 ْنِإَف .(ٍعوُمْجمْلا» يف امك حَصألا ىلع هب الَص اَم داع بوججُو عم مهيتل

 ُةَّلوُط ةّصخ ٍةَصْخْولِل طََتشم ْمَل وأ اليوط َناَك نق هيو ب ُلَحَم ِهِرَفَس ُلَوَأَف َباَن
 ع

 تعب نأ ِةَيِصْعَمْل ِرَمَسب َقِحْلَأَو اََق ّلِإَو ءَصَخرَت هيف ٌرطْضُمْلِل ِةَتْيَمْلا لْكَأَك
7 

١ 

1١ 

3 

 قا يف ُهَرَكَذ .يِعْرَش ٍضَرَع الب ضرب ُهَتبَدْوَأُهَسْفن

 ةَيناَمُث حاَبُمْلا ٍرْفَّسلآ :يأ ء(ُّيَقاَسَم َنوُكَت ْنَأ) :يِناَتلَأ ْطْرّشلأ 0

 ريسب ايتن قوت ساه ِناَتْلَحْرَم َّيِهَو اًباَهَذ َةيِمِشاَه اليم َنيِعَب

 أ دب يف ةَطخل يف َةَفاَسمْلآ ذه ََطَق ْوَلَو (اَخَسََْرَشَع ٌهَّس) َيِهَو ا

 فالآ يواسي ليملاو . لايمأ " يواسي خسرفلا نأ ملعلا عم ءمك 47,5 ب رّدَقُتو 0١(

 . مادقأ ” يواست ةوطخلاو « ةوطخ



  َةَيِعاَبْبلأ ةالَّصلل اَيدَوُم َنْوُكَي ْنَأَو

 وو

 ةلثمَو ورب َةَعَبَْأ يف ِناَرِطْمْيَو ِناَرُصْقَي سابع ُنْبأَو َرَمُع ُنْبأ َناَك ْدَقَ رحب

 فيقْؤَب َلعُْي اَمَّنِإ
 ىَلَع اَناَكَم َدَصَق ْوَل َّنَح ءُبَسْحُي الق ءُّهَعَم ُباَيإلآ ءاَباَهْذا ب ّجَرَخَو

9 2 
 رقد هه م 2 5

 6 دف

 م ُهَلاَث ْنِإَو ءرضقلا هل َسِيلَ جا لإ هيف مي ال نأ يب لحم

 أ ىف ُبلاَغل و ءاليوط اًرَفَس ىَمَسُي ال ُهّنَأل « ِنْيتَِلاَوَتُم ِنيَلَحْرَم

 ؛ِةَباَحَّصلأ ِنَع 3 يدل تول تي ٌتيِرَْ ال يَ ُةَقاَسَمْلآَو ,عاَبتال
 أ يدق فَي هيف ُطاَتخيَف «لضألا فال نَلَعَرضَعْلأ نأ

 ءٌعاَرِذ ٍناَمَدَعْلآَو مان قا ٌةَوطخْلاَو ءٍةوطخ فالآ ٌةَعَيَأ ليِملأَو

 أ ٌءاَوَذلأَو

 . ٍنْوربْلآ رْعَش هش ْنِم ٍتاَرْعَش تب ٌةَريِعَّشلاَو ءتاَضِرَتْغُم تال ٍدَمُْم

 ينل هب مل ةيرمأل ٍمِشاَه ينتل دب ومنَملا هي ةَيِمْشاَهْلا» :ب ّجَّرَخَو
4 2 0 44 0 

 . ةيِشاَه َةَّنِس ُرْدَق اَهْنم َةَسْمَح هلك ذِإ َْن وعبزأ اهب ةفاَّسّملَف « ةّيما
 دم

 ع

 بإب

 ِتاَريِعش تس عيضألاَ ءتاَضِرتْحُم اًعْيْضَأ َنوُدْشِعَو ةَعَبَر

 ٍدَحَأ ىف ةَروُصْفَمْلا (ةالّصلل اَيٌدَوُم َنوُكَي ْنَأ) :ُتِلاَثلَأ ٌطْرَّشلآ ()
 سمس رم خس د 7 ا 5 02 م و7 2 ه7 م

 يِف ٍرْضَحلَأ ةتئاف ٌرّصقت الف «ٌيِروُرُصلَأ وأ ٌيرذُعْلا وأ ٌيِلَصَألَأ اَهِتاَقْوَ

 يف كلوُكشَم ا ِرَمسل يف ٌُرَصَقُت ال اَذَكَو َهَّماَت ِهتِمذ يف ْثَسبت اَهَّنَأل ءرْمّسلآ

 رَفَس ٌةَئِئاَف َضْقُيَ ُماَمْتإلا َلْضَألآ ّنَألَو ءاّطاَيِتْحأ ٍرَّضَح ؤأ ِرْفَس هيا هنأ

 ٍدوُجُو ىلإ اًرظَن ءِرَضَحْل أ َنوُد الآ رَفَس ريغ َناك نَِو رْضق ِرَفَس يف ٍرضَ
 سم
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 م,” 6 امه دع اراد. اواو و دع ادع ادهاو واهو ده دو اه و دو ادع و ا .٠ دو واو و و ا. واو واه وام و و. او ده دو اوا و ىو عاق اواو »اوف

 نبأ نع ةفت مرآ دّمَحأ ماَمِإلَ رّبخل ؛ مامن ةّمزل «هئادتقأ بقع

 ؟ِميِقمب متن اذ اعَبْرَأَو دَرَْنَأ اذ ِنْيََعْكَر يَلَصُي ٍرفاَسْمْل ُلاَب اَم ليس : ٍساَبَع

 َفْلَخ اَيناَث اَهلَصَو ةَروُصَقَم لَو

 ْنَم َرأ مل نِإَو ٌرِهاَظلَا وه اذلَهَو ءاّماَمِإ اَهالَص وأ «ةَروصقَم اًَهيلَصُي ْنَم

 ُهل َضّرَعَت
 ُهَمَِل ائِدْخُم مث اًميِقُم وَأ ءطَقَق اًميِقُم َناَبَ ءاًرِفاَسُم ُهَنَط ْنَمِب ئَدتفأ و

 َةَوْدَق ال ْذِإ ُماَمْنإلآ ُهُمَرْلَي الق اَعَم اَاَب وأ اًميِقُم من اًنِدَحُم َناَبْوَل اَمأ «ٌماَمْنإلآ

 هِرْيَغ وأ ِثَدَحِل ٌرِصاَق َفَلْخَتْسآ وَلَو ءارِفاَسُم ُهَنَظ ٍرِهاَظل ىفَو َةَقيِقَحْلأ يِف

 ابدََقُم ماَمَنإِل مز لَو هب ئَدَتقأَو داع نإ ماَمِإلَأَك هب َنوُدَتَقُمْل 26 اًمتم

 َبَجَو ٌةالَص هن مت اًندُحُم 3 أ هامل وأ ُةُنلَص "7ثَدَسَق
 عاشر

 ُهْمَرَلَي مل هِسفن ُثَدَح مال َناَي ْوَلَو ءُةْعَفْدَي ال َركذ اَمَو اَهْماَمْنِإ ِهْيَلَع

 0 هزل ُهْنالَص تف مه رض ب ادِرَمْتُم َمَرْخَأ ْوَلَو ُماَمْنإلآ

 دق مث ماَمْنإلا هين اَهيف عَرَشف ِنيَروُُّطل َدَقَق ْوَلَو .«ٍعوُمْجَمْلا يف امك

 قم يق ةَيِقَحب سَ َُلَعف م أل رص هُريَغَو يوتا َلاَق ِةَراَهّطلا ئَلَع
 ْلَب 58 ٍةالَصِب ْتَسْيَل اَهَنَأ ىَلَع ًءانب ُموُلاَق اَم ُكَعَلَو : ٌيِعَرْدَأل لاق

 . ىهتنأ . ةفالخ ُتَمْذَمْلاَو ءاَهُهبْشُ
 هذ

 . نم رْيَجْبْل . ةّيِدْعَبْلا يِف صن اَهّنَأَل ُرَهْظَأ يِهَو ءاَقْلاب 'ثَدَسَقَم» : : َةَكْسُن يف 00(



 ١ تنيِبْرْسلا بيطَخلا َدّمْحَأ نب ٍدَّمَحُمِل

 مه و هو او د واو او واقع ده هاف هده هاه عاده ع جاده قع دق ده هه افأو اواو عاود.« واود و واه و ده هو واهو و واو هواه هاو

 برب ةداَعإلأ ُهُمَرَت ْنَّمِم مُهَيَعِب َّلَص ْنَميِف ُلاَقي اَذَكَ ؛ ؛هاّطلأ َوُه اذل ذلَهَو

 . اَهَداَعَأ مّن ماَمْن
2 

 هل َراَج ٍرْضَقْلآ هيب َوُه َرَجَف ءِرْضَْلآ ين يف َكَشَوِرفاَسْمب ئَدتفآ لَو

 َناَب ْنِإَف «٠ :لضقْلا فاشل لاح ب ردا ول ءارصا فاما َناَي ْنِإ ُْضَقْلَ
 َّ 7 ِ م 2 8 يف و عك

9 

 الو ءُتْرَصق رصف نإ :لاق لب ةنلأب ْمِْجَي مل ْنِإَف .ماَمنِإل مَ

 ف ام ائ هنأ ههماَمَرَصق نإ ْرضَقْلا هَل راج ُ ُتْمَمْنَأ
 ملأ هَ وَ اَم ِموُمَمِْل ْرَهْظَي ْمَل نإ « ئَضتقُمْلاِب م حيِرضت َوُهف وهف

 8_0 م م سهم 07 8 ص مس ل

 ٌفنَصُمْل اَهْطَرتْشأ يتلأ ٍطوُرّشلأ ٌرِخآ اذنه
 وأ اه إل 7 7 هيض رع

 اهيف ُهُرَفَس ئهتنأ ولف هِتالَص ِعيِمَج يف اًرِفاَسُم ُةنْوَك طَرَتْشُي د : لوألا عموم م

 يف ةَصْخْولأ بَبَس ِلاَوَزلَ هنأ هئاَهِتَْأ يف ّكَش و أ هنماَقإ را هييِفَس تقل نأ
 وع

 هس .٠ 7 دى 2 هه عرج

 لال يف هي ١ كاشللَو ئلوالا

 غيل راس لؤأ نيم ريال يع
 يِرْدَي ال ي

 ئتم عِجْرَي قبآ وأ مير َبِلاَط آلَ دلو هلوطب , هملِع ٍءاَمتْنال وو فس ّلاَط

 لهن مِلَع نك او ِنْيتلَْرَم َرَفَس َرَفَس َدَصَق نإ معنا .ةَعِضَْم مْ الو ُهَدَجَو
 ل اَذَكَو ءاَهِلْضَأَو (َةَضْوَدلأ» يف امك ُدْصَقمْلأ ُهَل َراَج اَمُهَلبَق ُهَبوُلْطَم ُدِجَي

17 5 2 
 نا هك هنأ

 ا ا لإو هجوتي ني

 وأ
 0 اما
 0 0 1 ءامجا 595 0

 ا
 دا



 هه ده د. د. دم د. ايو ادع دعا. و. ا. د. د. ده اه دى. ع دع و ده دعو هه ساو هو ده او و ده و دو ده ده د. ىو هده هده ده دو ده واو ده هاى اهلا

 نأ ٌريِسألامِلَعَْلو ارّرَحُمْلا» بِ ُهئلَِش امك ّيتلَحْرم رْفَس فس دك ُمِئاَهْلا َدَصَق نأ

 دصقيَو ِنيملَحرَم لبق صفي مَ هن كمت نإ َبرْلا وتو لَ ُهَرَفَس
 ُئَتَم انهن َةَجْوَّرلَ تون اذِإ لْبَعْلاَو ةَجْوَّرلأ يف يّنأَي َكِلَذ ُلْثِمَو ءاَمَهَدْعَب

 رف اص الف «َعَجو مَع ىتم هنأ ُدِبَعْآَو ْتَعَجَو اَهِجْوَز ْنِم ْتَصلَخَ

 ٌريِصَقَو ٍرضَقلآ ةفاَسَم علي ٌليِوَط ٍناَقِيِرَط ِهِدِصَقَمِل َناَك ْوَّلَو ؛ِنيتلَحْرَم
 هل
2 

 اج أدرك ةارخشم يي ذأ يو سرق ]رطل كلت ءاَهْعْلتَي

 دَرَجُمِل ُهَكلَس ّنِإَو «ُعاَبُمْلا ُليِوَطَلأ ُرَمَسْلَأ َرْهَو ٍطْرَّشلَأ ٍدوُج جمل ءْضَقلَأ ُهَل

 َقيِرطلأ َلَوَط ُهّنأل ٌرْضقَي اَلَف عوُمْجَمْلا» يف اَمَكاًنْيَس دِصَْي مل وأ رمل
2 

 هِرْمَأ َكِلاَم ُيِدْجْل وأ ُهَجورلا وأ دبل َعَتْدَلَو ءٍضَرغ ِْبَع نم هِيَ لع
 لبق اَذَمَو ْمُهَل َرْصَق الق ُهَدِصْقَم ْمُهْنِم ٍدِحاَو لك ُفرْعَي اَلَو رْفَّسلأ يف ىف

 اون ْوَلَف «ريسألا يف ّرَم اَمَك اوُرَصق اًهوُعطَق نق ٠ ِرْصَقلأ َةَفاَسَم ْمِهِغولُب
 مم ا مس

 ٍناَويدلَأ يِف ِتَبْثُمْلأ ُرْيَغ يدُْجْلآ ٌرَصق ْمِهعوُبتم َنوُد ْمُهَدْحَو ِرْصَقْل ةَفاَسَم

 مَدَعْلاَك اَمُُنَف امهِفالخب هر ريمألا ِدَي َتْحَت َسِيَل ٍيئيح هنأ ءامْهَنوُد

 ةلئيَو يملا دي َتخَت وهم هل هامه َوْعَك ناريذلا يف ُتْيمْلااكأ

 ركوب هن رَئاَس اَمب ٌصَعخُم روس ُةَرَواَجُم ٍرضَقِْل طش: ُْتلاَّثلَأَو

 ام ٌدوُدْعَم ُهَلِخاَد َوُه اَم َعيِمَج َّنَل  ٌعراَرَمَو ة ةَبرَخ ركام ُهَلِخاَد َناَك ْنِإَو

 ىف وَ ءاَقَلَطُم ْدَوُس نكي ْمَل نأب هب ٌنصَتْحُم ٌرَوُس هَل نكي ْمَل نإ ٍءلم ٌرفاَس
 ه#

 اََعَمَج ِةَلِصاََتم ئَرْمَك هوب َنمَتْخُم ُرْيَغ روس ُهَل َناَك أ هِرْفَس ِبْوَص



 نواه هان ده ا. ا. اهم ا. اج هيله .او دو ماه ع اهاه قدوس ولع ساه ان اواو. ام سام ىو هوم ماها هدهد هده ف.« ام د. علاه

 هفزطب ِباَرَح َرَواَجُم ال «ُباَرَخ ُهللَحَ ْنَِو ِناَرْمُعغ ٌةَرَواَجُم ُهلَوَأَف 5
2 
 ع

 ْتَيَهَذ نأ َسَوَدنأ وأ يِنأَي ام ةيرَع َعيُز ؤأ ريالا لع يوتا رج 1

 طيش هن َكِلْذَك َسْيَل ام فالخب هتَماَقإ لَكُم َسْمَل ُهَنَأَل هناطيح ٌلوُص و

 امك َعاَرَمَو َنيِتاَسَب ةَرَواَجُم لَو .«ٍعرْمْجَمْلا» يف ُهَحَحَص امك ُهَتَرَواَجُم

 ل اَمُهَنَأل ِنيَبَط وُحَم انَياَك وأ ُهْنِم َرَهاَس اَم اَلَصَتأ ِنإَو .ىلؤألاب َتْمِهَ

 ٍلوُصُف ٍضْعَب يف ُنَكْس ٌروُد وأ ٌروُصُق ٍنيِتاَسَبْلأب َناَكْوَلَو ِةَماَقِإلِل ٍناَذَحَتُي
 يف اَمِل اًقالخ ؛ٍعوُمْجَمْلا» يف ِرِهاّظلأ ىَلَع اَهْتَرَواَجُم ْطَرتْشُي مل هوس

 طَرتْشُي ِناَنلِصَتمْلا ِناَئيْرَعْلاَو ءِدْلَبلا ّنم هْسَسْيَل اَهّنَأل الأ (ةضْوَدْلَأ)
22 

4 
 أ

 َعَمَو ءطَقَف ةَّلِح ةَرَواَجُم ٍباَرْعَأْلاَك مايِخ ٍنِكاَسِل ُهَلَوَأَو . اَمُهَتَرَواَجُم

 َناَك ْنِإ ٍطبْفَم ٍضْرَع ةَرَواَجُم َّعَمَو ءِهِضْرَع يف َرَاَس ْنِإ ِداَو ٍضْرَع ِةَرَواَجُم

 دما ِتلَدَتْغَأ نإ اذه ٍةَدْهَو يِف ناك نإ دعم َةَرَواَجُم ْعَمَو (ةَوبَر يِف

 دس د عون هس يو از جلا وواجب تا اهنعتس تطرأ

 دَهَولو ه هَِفس نم َعَجَوَرَخآ عضْؤَم نم أ هَطَو نم بَ وأ روس

 عَ مَ اََْطُم ام اهل حْلصَيْمَل نو هب 5 ةَماَقإ ٌلَقَتْسُم َوُهَو هِغوْلُب لْبَق ئَوت
 ِتْفقَو لك َُعَفَوَت ْنِإَو ءاهيف يِضَقْني ال ُهَبَ زإ نأ َمِلَع دَقَو مايو ءٍحاَحِص ماي در ددا 0 3 هم 2

24 

 ع

22 

 0 براَحُم َرْيَغ ْوَلَو اًحاَحِص اَمْوَي ٌرَّشَع ةَيناَمَث ّرَصَق
200 

 ىلإ ُهَعوْجُر ئ ٍةَجاَحِل ِهْنَطَو ٍرْيَغ ىلإ ال ٍليِوَط ْنِم ْوَلَو انِكاَم ِهِعوُجُر
 هت هر

 *مَسَق َرَفاَس 7 . رحل قي يرش اكل هو نإ أد
22 

١ 
2 

 ْح ١ ريصق ْنِم ْوَلَو َعوُجّرلأ ئَوَن ْنِإَف ىف َّلِإَو ٌرَصق اليوَط َناَك َنِإَف ءٌديِدَج



1- - 

 ل نع هَ نه هموم ر هممت صول لل مر 2 مهموم

 مهيأ تقَو ْيِف رّصَعلاَو رهطلا نْيَب َعَمِجَي نأ رفاَسملل ْرْوِجَيَو

 2 4 4 5 8 سلا 50 7 9 4 ب هرم رس

 ع امِهّيأ تقَو ْيِف ٍءاشِعلاَو برغمملا نْيَبَو « ًءاش

 7 ١

 027 ع عاو همس 7211 عويس ١-6 امج عن 2 6

 يف امك هيف دّدرتلا عوجّرلا ةّيكو .«كلذب هرفّس هتني مل ٍةَجاَحْل هْنْطَو ٍرّْيغ
 2 وُمْجَمْلا»

 َّمِصَن ْمَل هب ًالِماَج ّرَصَق َرَصَق ْوَلَف «٠ ِرْصَقل ِزاَوَجب ب ليلا طرت غيت |

 ْنِم هيف اَمِل ُهّدُضَي مل ْنِإ رطفلأ َنِم م ُلَضْقأ ٍرضَقَرَفَس ٍرفاَسمِ ُمْوّصلأ :ةيِن

 ْمَلَو َلِحاَرَم ثالث ُهّرَمَس 9 لب نإ مامنإلآ َّنِم ْلَضْفَأ هَل ٌرضَقْلآَو قم 5

 الخ نب اجور لص مامنإلت اهي مَ هرْضَق ِزاَوُج يِف ْفلَتْخُي

 هننيهس ءتيِفَس يف هاي ُهَعَمَو رخبلا يف ٌرفاَسُي حالَمَك هيف فِ لَم «ةفينَح ىبأ

 هَبجْوَأ ْنَم فالخ ْنِم جوُرُخْلل ُلَصأ هَ امإلا اقلط رفا مي نم

2 

 .رثطلا يف عنج اكشأ يف عرش رضنلا اكخأ نم طصفلا اهو

 ِرْضَعْلأَو رْهّشلآ) ََئاَلَص (َنيب َعَمْجَي ْنَأ) رض َرَفَس (ٍفاَسْمْلل ُروُجَيَو) :َلاَقَ
 برْغَمْلا) َيَيالَص (َنْيَب) َعَمْجَي ْنَأ () اَريِخُأَتَو اميِدْقَت (َءاَش اَمِهيَأ ِتْفَو يف

 . اًريخَأَتَو اميِدْقَت (ءاَش اَمِهّْيَأ ِتْفَو يف ِءاَشِعْلاَو
 يمص هلا . .ٌة معسل أعل هرم ما



 116 ننيِبْرَّملأ بيطَخلا َدَّمْحَأ نْب ِدَّمَحُمل

 يه د. دو ده ده واق اه هواه وار واف وأو « 0 هاف هاه هاف # ها هداج عاق 6 اس سه اه هاو و واو هاه هاف فه و ده دفع هاهو

 . عابتالل ٌميِدقَت ِهرْبَمِلَو ديخَأت ىَلوُأ ِتْفَو ِرِئاَسِل ُلَضْفألاَو
 1 وع 2 7 م

 : ٍطوُرش ةَعَبْرَ ميدقتلل 0
 2 م هم مار 1 0ص

 اهل ٌعَبت ةّيناثلآَو ءاهل ت َتَقَوْلأ ١ نال ىلوألاب اد دبي نأ بيير : لجأ

 ايَع و اَوْهَس ٍميِدَقَتل دَقّتلأ أ ِنَع ٌعوُرَْملآ مي دقت 3 جل هي : يِناَتلأَو

 عت نعل «كرأ

 مولا بو و ارجو امي : امش دلو امها لوألا نم نم

 اَنْكَصَو َكَراَدَت ِركَذلاَو اهي الَس َنْيَب لضفلا لطب ْملَو ةَيِناَثلأ َنم ُهّنَأ َركَد ْنِإ

 ِ دي مل نأ لج وَ ءٍلْصَمْلا لوُطِل َعْمَج آَلَو ؛هَي ةياثلأ ٍتَلطَب َلاَط ْنِإَف

 . ركب لوألا ني هنأ لامتخال امها لا نم وَ لوألا َنِم كتل

 55 علا مب

2 

 لاول َعْنَج اف هب َماََأ ولف يلا ِدْفَع ىلإ ِهِرَمَس ْماَوَد : باوك

 : َطَقَف ِناَرْمَأ ريِخََتلِل طِرْشَو

 نع هل اً : اَهَْسَي ردك َيِقَب ام ىلوأ ِتْفَو يف منج هين :اَمُهُدح
 ذو «ىصع نوألا عيال ىلإ يل رْخأ نأ داو ءايذعت رأت
 ام ُهْنِم َّقَْي ْمَلَو ئلوألا ٍتْفَو يف ُهاَوَن وأ َعْمَجْلأ وْنَي ْمَل ْنِإَف ؛ءاَدَأ ْتَمَقَو



 « عاج ي يبأ ٍظاَمْلأ لَ يف ٌعانقإلا » كالا
_ 

 ع 1 هر 6. وو

 - م م هماو در عمخي 5-2 هاج م.م مث اصر

 ىلؤألا ٍتفَو ْيِف اَمُهَْبَب َعَمْجَي نأ رطَملا ْنِف رِضاَحْلل ُرْوُجيَو

 اَّنأل ءاَضَق ىلوألا ٍتَواَص هب متألق اًمهِاَمَت ىلإ فَ ماَوَد :اًمهناَو

 يف ما ذإ'عوثجملا يفَو ٠ و اَهاََتَبم لاَ دقو ركل كالا يف ينام ةعباَت

 ركع ولف .ىرألا يد ىلع ل ين :يِرتشإلا هع يي

 امني عب لوأَوٍوعوممْلا عيمج يف دعا دج دق رطل ءاتنأ يف مَ

 ةُهليِلعَت ُهَمَهْ أ امك :ْيأ ؛ٌعَصألأ ىَلَع ءاَدَأ ان ميل عْمج يف وَ
0000 

 أَو
 ٍرفَسلا ماودب م ا عج يف يك | امن :َلاَقَف هقالْطإ 0 دل ياس

 نك

 د يال لع هيو لو تلا رت َتقو نيرا تن

 هيف ُفرَصْي ال رَْعوِرمسلآ ردع ره هيف ُروُجَيَق رضعلا تف َواَمَأَو جل
 عوفي هْيلِإ فِرَصنَي نأ َراَج لَو ءاَمهف ُرَمَسلآ َدِجُو اَذِإ الإ ِرمَسلآ نإ هول

 . لضألا َره يَ ِءِرْبَغ يف اَهِضَْب عفو ريغ ىلإ .َفِرَصََي نت هيف اه
 .ُدَمَسْعُمْلْاَوُه م م هت

 .مقنلا يأ «يواعلل ذوجت ٌبيو) :َلاَقَف ءرَطَمْلاب عْمَجْلآ يف َعَرَش مْ

 / نيب ِدَرَبَو جلتك ِهوَْنَو بوك لي تحبني ا لَو رتل يف )

 يف نادل فالح «رضقلا عمة َْلو ءِرَفَسلابُعمْجَي ام (عمجَي ن١
 اَنْبْلا] ( ٠"يكيجشلا يف ال ان وألا تلق يف اًميِدْقَت كلذ ِهِعْنَم

 يباب ا ا ُلوُسَر َلَص ِساَيَع ِنْبَأ ٍنَع 1000 :مفَر ييسمَو 4088 :مفر



 5 ٌينيبْرْشلا بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 .٠ ا. ا. د. ا. ا دعاق أد. هاو و دوو اه هاو وه واه ده اه و و واه ىو. او اهو واوا و ىو جاف هاو اواو. واو عاود عاهأه
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 : 00٠٠6 :مْفَرآ ٌمِلْسُم َداَز . اًعيِوَج َءاَشِعْلاَو َبرْغَمْلاَو اًعيِمَج ٌرْصَحْلاَو َرهَظل

 لَو .رطَمْلا يف َكِلذ ائَرأ : ِكِلاَمَك يع ال لق (رفَس الو يفوح ٍْيَع نم

 ْعِطَقْني ْدَقَ عِماَجْلآ ىلإ ْتَسِيل رطَملآ ةَماَدِتْسأ َّنَأل ءاَريِخَأَ َكِلَذ ٌروُجَي

 ميدل طْوَشَو ءِرَمَسلآ فال ردع ريغ ْنِماَهِتْقَو ْنَع اَهجاَرْخِإ ىلإ يد
 لوألا نم ِهلّزَحَت َدْيَعَو نامه ديذعت نتا خت دج أ

 ٌدُضَي لَو ٌرِهاَظ َوْهَو اَمُهَنْيَب هِداَدَتْمأ ابيغأ ُهنِم َذَحْؤيَ ةينَثلا وأب لتي

 يزال وأ لوألا ِءاَنْنَأ يف ُهُعاطِقْ

 ئْدأَتَي ثْيَحِب اًفْرَع هِراَد ٍباَب ْنَع ِديِعَب ىَّلَصُمِب َةَعاَمْج َيَلَصُي نأ طَرتْشُيَو

 أ ءةَعاَمج وأ ارت هيب يف َلَصُي ْنَم فالخب بَلِ هقيرط يف َكِلَذ
 ءاقينال ُعَمْجَي الق ايِرَق ئّلَصُمْلآ َناَك ذأ ٌّنِك يف ىَّلَصْمْلا ىَلِإ يِشْمَي

 ِلِللَع ةعمج اَمأَو .هيف َةَعاَمَجْلأ ءاَمتنال اًدِرَمْتُم ِيَلَصُي ْنَم ِفالْخبَو ؛ يذبل

 توي نأ نع وبجد دجشَمْلا بج لَك هاو توي نأ عت " رطَملا

2 
 أ

 .اًمهدعَب وأ ةين

 هب ٌحَّرَص راب ني غل نإو نموت لأب عمم اذ ماملإ نأ 0

 ٍرطَمْلا ُدوُجُو هَل َنَمَتأ نَمَِو : يبطل ُتحْمْلا َلاَق .ُهُدْيَغَو َةَرْيَرُْه ىبأ نأ
3 . 

 3 امأ

 يف ِءاَشِعْلا وأ رضَعْلا ٍةالَص ىَلِإ جاتْخآل لِإَ عع نأ ٍدِجْسَمْلاب َوُْهَو
 ىءدّسر 020 .٠ - سمح نى يو ٠ ا 0-0 هم ل ا رس

 2 مالكو ؛هتماقإ يِف ْؤأ ءهدؤع مث هتَب ىلإ هِعوجر يِف ةقشَم هيِفَو َةَعاَمَج

١ 

3 

2 



 م ثان د. اواو هاو عده سه او ده هاه دس عاف أدي هاه فاق ع ده هاو واف ده هاه هدي هوه عداه هاه اه ده هداه »ههه شلاش

 ٍضَرَمَك ءِرطَمْل وْحَنَو رْمَّسلَأ ِرْيَعب يغب َعْمَج ال هَ :

 رَبَخِلَو لقت مل هنأ كوُهْفَمْل َوُهَو ءِلْخَوَو ٍِفْوَحَو ٍةَمْلَظَو حيِرَو

 ْنِم َةَعاَمَج ْنَع (عوُمْجَمْلا» يف ىَكَحَو حيِرَصب لإ ْفَلاَخُي الَق ِتيِقاَوَمْل

 ِلْحَوْلأَو ٍضَرَمْلأ يف اًدج يو َوْهَو :َلاَق ؛ِتاَروُكْذَمْلاب هَراَوُج انباَحْصَأ

 . يملأ نبأ هْيَلَع ئَرَجَو ءٍضَرَمْل يف ُهَضَرَ ْنِك (ًةَضْوَّرلآ١ يف : رابح

 ىَهَتنَأ . َيِعِفاَشلا ِنَع هلقنب ُتْرِفَظ ُلَقَو :(تاَمِهُمْلأ» يف لا

 ك1 َلَعَج امو # : ىّلاَعت َلاَق ْدَقَو «ِةَعيِرَّشلأ ٍنِساَحَمِب ُقئاللا َوُه اَذلَهَو

 َقَفْرَلآ َيعاََري نأ ُدَسُي كلذ ىلَعَو [/4 : هيكل 91/ععلا ةررش ٠١١ جرح نيل ف

 314 هه

 آ 3 ماا 6 28 0

 ني

 ٍتْفَو يف أ ميِد عْمج ِطاَرَسب اَهُمَّدَقُي ةّين ةينَثلأ ِتْفَو يف محي ْنَمَف ءسفتب

 :«عوُمْجَمْلا» يف لاَ ِروُهْشَمْلا ىلَعَو هني َمُدَقَتْمْلأ ٍنيَرْمألاب اَهُرَخَوُي لوألا

 9 كرات نذل َةَعاَمَجْلَو ٍةَعُمجْلأ ِرَذُع يف امك ِرطَمْلاِب لخَولا يقَحْلُي مل اَمْنِإ

 َسْنَل اًمهِف َردُعل َنَأَلَو ِلَدَب الب َتْقَولأ كري ُعاَجْلأَو ءاَمهِلَدَيِ يِنأَي

 عْمَجْل ُرْذُعَو ؛ُهْنِم ٌلْخَوْلاَو ٌقَديِدَش َةَفَشَم هب ُقَحْلُي اَم لك ْلَب ءاّصوُصْخَم

 ْ ك0
2 

 ْنصَمْحَي ال اَمَو ليلا ٍرَمّسلَأِب ُنصَتْخَي دحَي َم (َةَضْوَرلأ يف َعَمَج ذه : همي

 ىلَع ُحْسَمْل و كطْفلاَو ثْضَقْلَ :ٌعَبْرَأ ليوّطلاب فاعمل صخُدلأ :لاقف



 ا ةييب شل بيطَخْل َدَمْحَأ نْب ٍدكَحُمل

 قوم هس نك 7 6
 ةعمجلا ةالص ىف لصف

 هه عا 7.

 اًضْيَأ ريِصَقْلآ يف ٌروُجَي يذل ؛ِرهْطَألا ىَلَع ُعمَجْلاَو ىايأ ثالث تحل
 0 ربا اش ةؤر تلوش 01 2ع . 0
 ىَلَع لفشل ٍرْفّسلاب اًضتْخُم َسْيَلَو ديَمْل لكأَو قَعْبُجْل كت : : عبزأ

 ءاَمهيِف حبِحّصلأ َلَع هب ضَْلاُطاَقْسَو مهو «ِروُهْشَمْلا ىَلَع َةلِجاَدلأ

 ٌرَوُص َكِلذ ىَلَع َديِزَو ؛ُيِجفاَرلأهيَلَع هبت اَمَك اًضِيَأ ِرفّسلآِب اًذلَه ٌنصَنْخَي اَلَو

 و َمِكاَحْلآ اَلَو ُهَليِكَو لَو َكِلاَمْلأ ٍدِجَي ْمَلَو ٌعَدوُملآ َرَفاَس ول اَم :اَهْنِم

 ةَرِض ُهَعَم بَحْضتْسآ وَأ اَم اَهْنِمَو حب صل ىلع ُهَعَم اَهَذخَأ ُهَلَف «َنييألا
 َعَقَوَو ؛ حبِحّصلأ َلَع ليوّطلاب ُنصَمْحَي اََو ِهْيَلَع َءاَضَق اق ٍةَعْرَمب هتَجْوَز

 .ُوْهَس ُنِسَكْرَرلأ َلاَق امك َوُهَو ِهِسْكَع حيِحْضَت «ِتاَّمِهُمْلأ» يف

 ٍةَعْبَجْلأ ِةالَص ىف ّلْصَف

 ٌتاَعُمُج اَهْعْمَجَو ءاَمْرْسَك َيكْحَو ءاّهحْتْفَو اَهِتاكْسِإَو ميملأ ٌمَضِب

 نم اًهَمْوَي يف َعمج اَمِل : َليقَو اقل سأنلا عامتجال كِل تس ٌَمُجَو

 يف َءاَوَح َعَم هيف ِهِعاَمِتْجال :َليِقَو مَآ قل هيف عج ُهّنأل : ليقَو «ِرْيَخْل

 . مطعما يلا : يأ «قيوُرعْلا مي ةيِاِهاَجْلا يف ىَمَسُي َناَكَو . ضزألا

 0 27 مل لص اه اهئ ..ناولضل 0 يق

 9 مسا لع اس همس

 مخجل وزب نم نوصل كو نإ 84 0-20 : نَلاَعَت هلؤقل ِنْيَع



 ١ ٍعاَجْش يبأ طال لح يف افلا «
  2 72معكم و2 ريسوةغةة لل ياخ وكم ه0 8و 00

 عولب أَو « مالسإلا : َءايشأ ةَعْبَس ةعمجلا بوج 3 ٌطْئاَرَش ُتَو .

 ٌةَروُس 1 * ِدَّلَأ ْرِذ ّلِإ 8 .اوضمأ : يأ .[4 :ُهيآلا /َةَعْمْجْلا ٌةَروُس 701 © أوعْسَأ

 (ٍمِلَتْحُم لك ىَلَع ٌبِجاَو لعل أ ْحاَوَر» :ِلك ِهِلْوَقِلَو 014 :ُةيآلآ ةعْمُجْل

 مفر ىح /* َنَئاَسَنلا] : 1/١ مقر كمال /* يَقَهْبَْلاَو : 10847 .

 مل هنأل 3 هيج اَهْلَصُي ْمَلَو ةّكَمب هي نتلآَو ُةَعْفُجْلآ ِتَضِرُفَو
 اًفْخَسْسُم ايِفْخَسْسُم ةَكَمِب كب َناَكَو .اهطإلا رام نأ وأ ادع لي

 ّلَب هب ب وتو. كودو ارش م اَرْوُظ ْتَسْيَل ٌةَعَلُجْلاَو
2-2 

 :ُهنَع نلاَعَت هلل ّىِضَر ّرمع َرَمُع ٍلْوَقِلَو ءاَهْنَع يِنْنُي ال ُهَّنأل ةّلِقَيْشُم ٌةاَلَص

3 

 يا تا ف كي امل لع رشق 22 ماعت اتفو أمْ
 رين 68

 هَجاَم ّنْبَأَو ؛ : مُقَر هكا ٌيَئاَسَتلَ] ُهَدْيْغَو [ 7” ها/ : مقر ُدَمْحَأ ْماَمِإلَ َهاَوَر

 ؟15780 : مُقَر 80/1 َةَمْيَرُخ ّنْبَأَو 414١ :مُفَر 3٠37/١ ىَلْعَي وُبَأَو ؟76١1 :مقَر ,ىالث١

 :مقَر 3لمال ١/ ءاَيَّضلآَو ؛141/ /ا/ «ةّيلجْلا» يف مَع وُبَأَو ؛؟ا/م7 : مَقَر 277/7 َناَبِح ُنْبَآَو

 ءاهتَكِصْل ٍطوُرْشَو ءاَهموُرلِل ط اطوُرشب ٌنصَنْخَتَو «[ٌحبِحَص ُةُداَنْسِإ :َلاَقَو 8

 .اَهّلُك ىَتاَبَسَو ؛ باَدآَو

 2 د

2 
 2 هه

 ةَعْبَس ِةَعْمُجْلا) ِةاَلَص (بوُجُو ُطْئاَرَسَو) :َلاَقَف ءِلَوَآلآ :لأب أَدَب دَهَو

 :َةَدَّكَوْمْل ىَلَع نسل ميِدقَتب ا

 .ِةَداَبِع لك ْنِم اَهرْيَعِل طْرَش َوُهَو «(ٌمالْسِإلا) : لوألا

 . (غولتلا) : يِناَثلآ (و)



 ١ َيِيبْرَشلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 هِيَ ِنوُنْجَم ىَلَع الو «ٌيِبَص ىَلع ةعْنُج الق «(َلَقعْلا١ :ُثِلَلآ (3)

 : اًةَضْوَّرلَأ» يف َلاَق .ةَداَبع لك يف ُطْرَش اًضْيَأ ُفيِلُكَتلاَو ؛ٍتاَوَلَّصَلأ نم

 اًرْهَظ اَمْواَضَف ُهُمَرَْي ُهَنِإَف ٍناَرْكَسلأ فالخب ءِنوُْجَمْلآَك ِهْيَلَع ىَمْهْمْلاَو
 ْ .اًهِرْيَخَك

 ِلاَعِتْشالَو هِصْقنِل قر هيف ْنَم ىَلَع ُبِحَت لَم :(ةّيْرخْلا) : ُعباَرلآ (3)
 لح ىقب ام بع نأ باكا كلو لمشو اه وهلا نع ديلا قوق

 .مهزد

 .اًمِهِصْقَنِل ىَتْنُحَو ةَأَرْمآ ىَلَع ُبجَت اكَف «(ةيروُكّذلا) : ٌسسِماَحْلا (َو)

 ِروُذْعَم ىَلَع اَلَو «ضيرَم ْىَلَع ُبِجَت اَلَق .(ةَكّضلأ) ُِداَّسلَأ ()

 .انُه ُرَّوَصَتُي امم ِةَعاَمَجْلآ ِكْرَت يِف ٍصُخَرُمب
 : َلاَهْسِإَو ؛ْمُهُمالَك الك اضف امك تيم ٍريهِجَتب َلاَعْشالآ ٍراَدعألآ [ نو

 :«ةقيثلا» يف امك جملا تيوب ىو هع م ُهَسَف ُهَسْفَن ُصْخَّشلأ طِبْضَي

 هم نوُكيف هيف اًرُضقم نكي مَ َرَُع َنَِحْلأ نأ ةَعاَمَجْلا يف ُِِفاَلآ َرَكَدو

 نإ َيِضاَقْل نأ ُيِلَرَعْلَو ءاَهِلْعِفِل ةَفالْطِإ بجي ُهَن ُهَنأب ُيِوعَبْلا ىَتقََ َكِلَذَك

 ٍسْبَحْلأ يف َعَمَتْجَأ لَو . ئّلؤأ اَدلَهَو الق لَو َعِنُم هعْنَم م يف َةَحَلْصَمْلا أر
0 

 . ْمُهُمَرلَت عقم أ َّنأ ثرماَيقْلأَف : ٌيوتسإلا لاَ اًدِعاَصَف َنوُعَيْزَأ



 يو م اه. واو م اما. ما. ا .اث د عافاهقأ هع فاه فاه واه واه. .اه واف د. دعاه هاو اواو دقاق هاه اق. .اس اه دو عاق هو اولاه
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 .ةنملا نم هيف امل وملا - ٌبِجَي و ءرّرصلا ءافتنال لخّولا يف

 2 8 رم هلا 2 م 2 ن0 2 موي كر م م رع م

 ىلإ ٌيِراَرْذَو ناَيْبِصَو لافطأ ٌراغِص َسانلا نإف «نيعبر الا رواج ْنَم ا

 2 كرم م 02 9 7 2 0 08 0 2

 َلاَق ءِزيِرَعْل ٍنآْرملأ َنِم َكِلذ ْمُهْضْعَب طبْدتْسَأَو يَ ةَْمْلَو م يع الجول
 ّىَف اًنَعمس اولا ## [١1؟ :ُديآل 1 /مَيْزَم ٌةَروُس 19] © ايَِص مك 1 : يَلاَحَت

 هر 43ش دل قا كيو .+٠ : ةيآلآ /ِءاَينألآ ُهَروُس ]١١ © مه 1

 :ُمَرَهْلَأَ [/. :ةيآلأ /فُسْوُي ٌةَروُس ارك انساب: أ َّنِإ 98 [51 :ُةيآلا /َناَرْمِع لآ ٌةَروُس

 02 ذو َدَجَو ْنِإ ئمغألآ ُمَرْلَتَو ةَماَعْلاَو ٌءالتنالا : ُةَئاَمَّزلأَو .ٍرَبكْلا ئَصَق َمْقَأ

 ْنِإَو ُروُضْحْلآ ُهْمَرلي ْمَل ُهَذِجَي ْمَل ْنإَف ٠ هلم وأ اَعَربتُم وأ اَهُدِجَي ل : + ةَرْجَأب

 ضْرعلا و هيف اَمِل نيس يِضاَْلِل امال اَصلأب يملا نخب * ناك

 بجو يبني كبر ضي َرَضتَي ال ْثِيَحِب عماَجْأ َنم ايف ناك ْنِإْمَعن ءِرّرّضلِل

 . َكِلَدب ُ دَضَتَي ال اَذَهَو رّرَّصلأ ُمَدَع َرَيَتْمُمْلا نأ هّْيَلَع روُضُحْل

 ْتَكَص اَذِإ اَهَّنَأل هْنَعْبُج اج ثكَض ُةَعْلُج هلت آل نم رهط ّحَص ْنَمَو

 ّنِم َفِرَصنَي نأ ُهَلَو هِرْهَظ ْنَع يِنْعتَو .ىلؤأ ُهُمَرلَت آل ْنّمَِف ُهُمَرلَت ْنّمِم
 نَأُهَل َسْيَلَ ءاَدئاَق ُدِجَي ال ئَمْعَأَك ضيم َوخَن لِ اهب ِهماَرْخإ َلْبَق ىَّلَصُمْل

 وأ اَهَلِْف هراظنأب ؛ ُرَرَص ُدِرَي ْمَلَو ءاَهْتفَو َلَحَد ْنِإ ِهِماَرْخِإ َلْبَق َفِرَصُنَي



 ُهَقَبَس بس تك نإ بت م عطو هوت قب ب نأ اغا

 رشا َنْيَب َقْرَمْلاَو .فاَرِصْنالأ ُهَل َّنَأ ْيِعَرْدَألا ُهَلاَق اَمُك ُهَجّنْمْلآَت

 و :روحلا شت هيرو زب يشرتلا وغني علان ب ىَشَْسُمْلأَو

 .يرطغلاب لول تت ثافص وز يف عملو ال ةطصت رضع
 ىَلَع َةَعْفَج لق ءةَماَإلابَرْبَعي ْنَأ ئَلوَألآَو «(ُناَطيِتْسالا) : ٌعباَسلَآ ()

 مَلَع َةَعْلَج ل» : وفم يورد ؛هلاقيْال يصاحب فس رفا

 ُيِيْطْفَراَدلأ اَماَوَر َةَعوُفْرَمْلأ ةَياَوُرلأَو ::774 :ِمُقَر ماكل ةّصالخ» يف ُيِوَوّتلَأ َلاَق] (رِفاَسَم

 : [0841 :مقر] ُيَقَعْيبْل َّلاَق 0 [ . ٌفيِعَض َوُهَو «فاَ نْب هلأ ٍدِبَع ةَياَوِر ْنِم هيلا

 َرَمُع ِنْبَأ ىَلَع ُهَفَفَو ُحِبِحَّصلأَو

 ٍلْهَأ نم َنوُعَبَأ َوُهَو ُةعْنُجْلآ هب م ُحِصَت ْمْمَج مهيِف َناَك نو ةيرقْلا لهو

 لُع يف ِهِيداَحك ُنَذَوُي ِنّذَوُم ْنِم ٍلاَع ٌتْوَص مهمل وأ «َنيِنِطْوتُْمْل ٍلاَمَكْل
 ةَعْجْا دلل مهِلَي مفرط ْنِم ُةَِكاَر حاير .ةئوا ُثاَوضألآَو ٍتْرَّصلأ

 الو َمَصأ نكي ْمَلَو ئَعضَأ ْنَم ٌعاَمَس ُرْيممْلآَو « ٍمُهتَمِرَل صزألا ِءاَويْسآ َعَم

 ْنْوَك ُرَْثْعُيَو ءِدِحاَو ُرْيَغ ْمُهْنِم ْعَمْسَي ْمَل ْوَلَو ةَداَعْلأ َّدَح ُةْعْمَس َرَواَج
 وُبأ يِضاَقْلأ َلاَق .ِهَّدَحِل -52- ُهّنأل لاَ ىَلَع آل ضْألا ىَلَع ِنَذَوُمْل

 .َقاَتْسِربطَك ٍراَجْشأَنَْب ضْأ يف ُدلبْل َنوُكَت نأ ١" لإ : اَنئاَحْضأ َلاَق : بطل
 اًهيف ٌرَتَيَف «ٍتَّْصلأ مول ُمَنْمَ ُمَنْمَت ٍراَجْشَأ نيب اَِّإَ (عوُمْجَمْلا» يف ٌةَعَباَتَو

 ْنَكَي ْمَل ْؤَل ٌعاَمَّسلأ ُرْبتعُمْل : لاَ ُدَقَو ٍ؛َراَجْشَألَ يِواَسُي ام َلَع ُدُيمل



 ماه هاه م ام و دسم فام م و واه هاه هاه هان هده هو واه و ده هدف هده ده ده ده د. واه و او اهو هاهاهلاها وه سلام هلا »ل

 ِنْيَدلَب ْنِم َءاَدَتلَأ اوُعِمَس ْوَلَو ؛هئاَتْثتْسال ةَجاَح الق ٌعِناَم َكِلَذ يِفَو « ٌعِناَم

 يف ِهِريِظنك ىو ٍبَرقألآ ةاَعاَرمف اي َوَتْسَأ ِنِإَ «ىَلؤأ ةَعاَمَج رثكألا ٌروُضُحَف

 ْروُكذَمْلا ُتْوَّصلآ ُمُهْفَلَِي ْمَلَو ٌروُكْذَمْلآ عم ل مهي نيزك 5

 ول ب

 ا مح 1 وأ أ .عجنت مل واس ول و ءَتَعِمَسف ا تَعفَتَْ 0

 . ِءاَوتْسالأ

 ْتَطَقَس اَهيِف اوُلَصَو ادلب اوُلَحَدَ «َنوُلِماَك َنوُعبرَأ اهيف ٌةَيرَق ْتَدَجُو ْوَلَو
 يف َةَعَفُجْلا دهِليطْحَتل َكِلذ مِهْيَلَع ُمُرْحَيَو «ال ْمَأ َءاَدَنلآ اوُعِمَس ب ةاَوس منَ

 ُءاَدْنلآ ُهُهْعَلِتي َنيِذّلآ ةَيَْمْلا ُلْهَأ ٌرَضَحَق َقَعْفْجْلا م مْوَي ٌديِعْلأ َقَقاَو ْوَلَو

 و عوجالا هت املا عتتت رهلفأ ىلإ اجو راو بلا داس

 َنْيَل ُهَّنَأ ُرماَّطلاَف ْمِهِفاَرِصْنأ َلَْق اَهْْفَو َلَخَد ْوَل نعت ءْمَصَألأ ىَلَع ِةَعْنُجْل

 جرت مَ
 هب َقَلعَت اهَيوُجُو َّنأل لَو َدْعب َدْعَب هفَسلأ ُةَعْلْجْلا ُدْيَم ُهَْمِزل ْنَم ىَلَع ُمُوْحَيَو

 هِدِصْقَم يف َةَْنُجْلا كرد ذهن هْلط ىَلَع بِي نأ الإ فول لو ِدَرَجمِب
 ص 2

 مُرَْي الق فول نع اهل ِهِفلحمب هفلختب ب ُرّوَصَعَي وأ ِدوُصَقَمْلا لوُصُحِل هقيرط وأ وأ

 ِنْذُعِب َسِيَلَف ِرَرَض الب َةَففُدلا ِنَع هِعاطقنأ ُدَرَجُم اَمَأ ُهْنَع ِرَرّضلِل اَمْفَد

 ءَِعْمُجْلا فالخب مَْي لك يف ُرّرَكَتي َرْهَطلآ ّنأل وْقََلآ َنِم هريِظَت فالخب
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 ُدَلَبْلا نؤكت نأ : َةَثالَث اَهِلْعَف طئاَرَشَو

 ُدْجَمْلا ُهَلوَأَر ٍلاَوزلآ لبَقَو ٍدِصاَعَمْلا يف رََْكي ال ام ٍلِئاَسَوْلآ يف دي هنو

 ان اَهْْفَو لُخْدَي ْمَل أ ْنَِو ل اوّل بَ مدع َمَّنِإَ ءاَهرْيَغَو ةعزخلا يف هَ
 َّنُسَو .رادلآ ِدبعَب ىلع لولا َلْبَق ُيمَسلآ ُبجَي َكِلذِلَو ميلا ىلإ ةَفاَضُم

 َيِفَح نإ اه تن اشو رهط يف ٌةعاََج اهم وَلَوْ مَن مع
 َلْبَق هرْذُع َوَز اَجَر ْنَمِل نسوا .ٍماَمإلآ ٍةالَّص ْنَع ب ةبغولاب مه القل هَرْذُع

 ْنَم اّمأ ل ِتاَوَف ىلإ هِرْهَظ ُريِخَأَ شل وُجَرَي ِدبعَك َعّْنُجْلا ت 1

حَيِل ُلَصضْفَأ ٍرْهّطلأ ُليِجْمَت وَأَر 6 مرا كار
 ِلَوَأ هَل مف ٌروُ

 . ِتْفَوْل 2 6 3

7 

 َةَّحِص (طِئاَرَشَو) : َلاَعَف وحصل طور دو ي زاثلأ لآ يف َعَرش م

 : اًهاَرَيَس اَمُك ةَيناَمَث لب «(ةّثالَ امي ٍطوُرُش َعَم (اًهِلْعِف)

 َنِصْمَجْمْلآ ٍناطْوَأ بأ طخ يف َمَُت نأ ْيَأ 5 َنوُكَت ْنَأ) :ُلَوَألآ
 ِتَمَدَهَنَأ وَلَو :ُدِجاَسَمْلاَو ٌتاَحاَّسلَأَو ةَففْسُمْلا ُتاَحّدلَأ ٌءاَوَس ءِدَلَبْل ص

 مَل ْنِإَو ََعّْلُجْلا ةكِص يف امان رضي َْلاَهيَراَمِع ىلع اوُماَقأَو هي ةيببألا

 . ْمُهْنَطَو اَهَنَأل َلاَظَم يف اونوُكَي

3 

 اناَكَم اوُلَرن ْوَل اَم يفالِخب اَذَمَو ءِوِذَه يف الإ | ِءانب ٍرْيَغ يف ُدِقَعْنَت ال

 لضآدإ اًباَحضِيسأ بلا لبق مُهتعْمُج ُحِصَت 5 ديف ةودجْمَيِل هيف اوُماَقََ

 .نْيلاَحْلأ ىف



 ُحِصَن آل ِةَدِقَعْنُم ِةَعْمُج َفْلَخ ةيألا جراَخ ٌةَفِياَط ْتَْلَص ْوَل اَذَكَو

 لفت كِلَذ يف فئلَح إو ف ٍةعمَجُمْل يلا يف اهعوُتذ مدع مهم
 َنيِرْحَأَُمْل

 ُتِيَحِب (ةَيَِق وأ ثتاك اًرضم) ِدََْلا طخ ْنِم ٍدوُدْعَمْلا ِءاَضَقْلا يف ُروُجَ
 فالخب ءاَهْنِم ٍدوُدْمَمْلأ اَهْنَع جِراَكْلآ كسلا يف اَمَك ٠ للا هيف صنم
 . اذه َداَرَأ اَهْنَع جِراَخْلا نكّلأ يف َعْنَمْلا َقَلْظَأ ْنَمَف اهم ٍدوَُدْعَمْل ِرْيَغ

 ةَيْرَقْلا راَدج ْنَع َدِجْسَمْلا َنوُرْخَّوُي ئَرقْلا لْهَأ ْمَتكَأَو : ُنِعَرْدألا َلاَ

 .. ذيب دف علا داق مدعو داما َساَجن نع ااه الي

 َدِجْسَم ٍدْلَبْلا لْهَأ ب ْوَل : اًنباَحْصَأ َلاَق ٍبّيَطلآ يبأ يِضاَقْلأ َلْوَقَو

 لع لوم ؛ءانبلا ِنَع ِهِلاَصِفْنال هيف هيف َةَحَلُجْلا ُةَماَقإ مُهَل ْرجَي ْمَل اَهجِراَح

 . ىهتنأ . ةَيْرَقلأ نم هب ُدَعُي ال ٍلاَصِفنأ

 ام َبِرَخ ْوَأ اًريبك ٠ ُدَلَبْلا : يأ ناك اّذِإ ُهَنَأ 2" ِرزبْلأ ِنْبَأ ئَواَتَق» يِفَو

 لَو هيف ةَعَلجْلاَُماَإ ٌروُجَيَو ُهْنَع ةلضْوْلا كح نري هَل ٍدِجْسَمْلأ يَلاَوَح

 . هنأ . حسم اَمَُْيَب َناَك
 اًذْخَأ هيَرَواَجُم َلْبَق ٌةالَّصلأ هيف ْدَصْقُت ْتْيَحِب َنوُكي ال ْنَأ هيف طباَضلَأَو

 )١( نآَنَكْل ريل ةّبسن قَدَحَوُمْلا ِءاَبْلأ رشكب َوُه :؛ةَفْخّتلأ» يِف َلاَق «ُيِزِراَبْلا» : خَسُتلأ ضْعَب يف .

 .ُيَِِجُمْل



 : هاب كك. 0. م[ سوك 0و سمه
 ٌينيبرشلا بيطخلا دّمحآ نْب ٍدَّمَحَمل

 ار

 لكم نم الا ْمُمَِيْمَلو ءاَرحَصلآ َنِم اًمضْوم مالا لأ َمّرآل ْوْلَو

 َنيِزِفْوَبْسُمْلا ةَئْيَه ىَلَع ْمُهَّنَأَل ْمُهْنِم حِصَت لَو مهل ةعْمج ا عجل

 َلْوَح َنيِميِقُم اوناك بَرَعْل َلِئاَبَق َّنَألَو هَنيِنِطْوتسُمْل ةيببأ ْمهَل َسِئَلَو
 .اهب كي مُهَرَمأ امَو اَهَتوُلَصُي اوُناَك اَمَو ةيِدَمْل

 ْوَلَو ُالُجَر (َنيِعَبْرَأ ُدَدَعْلا نوكي ْنَأ) :ةكّصلآ ٍطوُرش ْنِم نَا ()

 َنوُْلَحُمل كاَوْمَكلا دوُكَّذلأ مَ (ةَعْخُجْل لْهأ ْنِم) ُماَمإلآ ُمُهْنِمَو ىَضْرَم

 م َقَجاَحِل لِ اًفْيَص لَو َءاَنِش ُهْنَع َنوُنَعْظَي ال اَهّلَحَمِب َنوُيِطْوَتْسُمْل

 ْمْوَي َناَكَو ءِنطَوَتلأ مَدَعِل اًماَيأ ااا ىلع ديزع عم عزل ْعّمَجَب

 ٌيَئاَسَنلَاَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2804م :مقَر 235٠/0 ةنيشاو ؛ل11/ 1 مقر

 ؛ءااخ :مقُر 60١ ُدَمْخَأَو 0 :مقو َناَّبِح ُنَبَأَو ه5 :مقَر :« 4

 ٍرَبَخ يف امك اًميدقت َرْضَحْلاَو َرْهَظلأ مهب ىَّلَصَو ء[؟١ :مقَر 29/١ ٌقِيْيَمْحْلأَ

 اَهِماَوَد يف ٍدَدَعْلَ ٍطاّرتشال ْتَلْطَب اًهيف اوّصقن لَو ء[ل518 :مُقَرَل ملمع

 اًهنم ركز ْبَسْخُي ٍبَمسُي ْمَلِةبْطج يف وأ ؛اًرْهَظ َنوقاَبلأ اَهُجَُيَف ءَتاَق ْدَقَو ِتَفَوْلَأَك

 ام ىلع ابراج اَهْرُع اَيَِف اوُداَع نه . هل مهِعاَمَس مَدَعِل ْمهِصْقن َلاَخ لِ

 ةالاوُمل ِءافتنال اًهُفاْشْسأ َبَج َّبَجَو و لْضَمْل لوط َدْعَب اوُداَع ْنِإَ ءاّهنم ئضَم

 َنْيَي مهِصَقْنُك اقيف ْمُهَع ٌهُهَعاَبَأ تح ُفَدْعَب ٌةَمِكَالَأَو يبس اَهَلَعَف يبل

 ٌفاَنُئَتْسالا َبَج ا ءاَنِبْلآ َراَج ابيِر اوُداَع نإ | ْمُهَنِإَف ٠ قَبْطْخْلاَو ةالَّصلأ

 .َكِلَذل
 لع رح



 ا لَح يف ٌعاَنْمإلأ» مهر

 ًطْوُرشلا ِتَمِدُع وأ ُتْفَوْلَأ َجَرَح ْنِإَف « اَِقاَب ُتْفَوْلَأ َنْوكي ْنَأَو
 . اًرْهَظ ْتَيَلُص

 مل ْنإَو َعْلُجْلا ْمُهَل تك د َنيلَوألا صاَصِفنآ َلبَق َنوُعب زأ َمَرْخَأ وَلَو

 يف َلاَف َنيِلَوَألا ضاَصِفْنَأ َبِقَع اوُمَرْخَأ ْنِإَو َدَبْطُحْل اوم اونوُكَي
 .ةَبطْخْلآ اوُعِمَس اونوكُي ْنَأ ٍطْرَشب ٌةَعْلْجْلا ُدوَيْسَت : :(طيِسَوْلا»

 لَو ائَِحُم َناَب ْنَمَو يْفاَسْمَو ٍرْيَمُم ٌّيِبَصَو ِدْبَع َفَلَح ُةَعْلُجْلا أ ُحِصَنَ
 . مهب لإ مِتيْمَل اَذإاَم فالخب "مجري طال اه يأ منع

 عابتالإ ِرْهطل َتَْقَو َوَهَو ,(تْقَوْلا) :؛ ةَكَصلا طوُدش ْنِم ثلاث )0و(

 امك اوُلَص» :ربخ َعَم «[809 :مقر «ملسمو ؛١944 :مقر ؛يراخبلا] ِناَحْيَّشلَ هأَوَر

 ٌيَباَسّلََو ا : مُقَر «150 ١/ ٌمِلْسمَو 06 : مُقَر ,23323/ ٌيِراَخْبْلا] (ىَّلَصأ ىِنوُمُسُيَأَر

 ؟[1504 :مُقَر 04١/4 َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟10783 :مُقَر 2485/8 ُدَمْحَأَو 280 :مُقَر 7

 .اًهَعيِمَج اَهْعَسَي ْتْيَحِب (قاَب) َوُهَو اهب ُماَرْخِإلآ طَرتْشُيَف

 وَأ) ؛َكِلذ يف كَ وأ ايي ْنَعَو اَهنَع قاَض وأ (ُتْقَلآ جَرَح نَِ)

 وأ ُدَدَعْلا دقق ْنَأَك ءاًهِضْعَب وأ ؛اًهتّكِص طوُرش : يأ «(ًطودّشلأ ِتَمِدَع

 | عج ري ٍرْصَعْل طْرَش َتاَق ْوَل امك ؛ (ًرْهظ) ذبح (ْتَيَلُص) . ناطيِتْسالأ
 0-3 نصا هه لل

 مو تول حوش وأ اره بة ىف ا م ال ْتَناَ اذ اَّنأ مل ؛ماَمْتِإل رار

 لئيح نم ةءاَرِقلأِب د سيف «ءاَدتْبالأب ٍماَوَدلِل اًقاَحْلِإ ءانب هول 0 امن

 ُكِرْدُمْلآ َقوُيْمْلآ اَمَأَو كُواَقَب لْصَألآ نأ هجوُرُخ يف كش ْوَل اَم

 .َمَدَقَت اَميِف يي وي 1و ب املا ع



 و ده دم ا. راق ادع دو او هد. عادوا و دما هدو هاه عدو واهم هدو ع او هاه هو او د. ده د. واو هاه و و د. دقأا هه واو هاف هاه

 ام سام وك

 ةعباَت ْتَناَك ْنِإَو ءاَنِب رهط ُبِجَي د ُهَّنِإَف ِهِمالَس َلْبَق َتْقَوْلأ َجَرَخ اَذِإَ

 ِتْفَوْل يف َنوُناَتَو َةَعْسِتَو لوألا ْماَمِإلَ مَلَس ْوَلَو 0ةَحيِحَص ٍةَعُّجْل

 َنوُمّلَسُمْلأ اَمأ ُهَعَم ْنَمَو ٍماَمإلأ ٌةَعْنُج ْتَكَص ُةَجِراَح َنوَقاَبْلأ اَهَمَّلَسَو

 وأ ُهَعَم ْنَم ّمَّلَسَو هيف ُماَمِإلآ ْمَّلَس ْنَأَك َنيِعَب زَأ ْنَع اوُصَقَت ْوَل هيف وأ ُهَجِراَح

 لَن اَمَكُْئعْمُج ْتْحَص مامإلأ نود َنيِمومأَمْلا ُتدَح َنَييتْوَل : ليِق ْنِإَ

 ؟َكِلَذَك اه َناَك لَهَق نهِتالَّصد داقعنأ ٍمَدَع َعَم (ِناَيَيلأ» ٍنَع ٍناَحْيشلَأ

 اًياَرَت اَلَو ءاَم نجي مَ نب ةلمُجْلا يف ُهمعَفُج ْحِصَت تدخلا ناب : بيج

 ِتْفَوْلأ َجِراَح اَهِفالِخِ

 ىَلِإ لوألا ِةَبْطُحْل لَوَأ ْنِم اِماَك ٍدَدَعْلا ُدوُجُو :ٍطوُرشلآ َنِم ُعِباَلَأَ
 .ةَمَدَقَتُمْلا ضاضفُالأ ةَلَأسَم َجْرْخَتَل ِةالّصلأ ِءاَضِقْنَأ

 َّلَحَم يف ٌةَعْلُج اَهَِراَقُب الَو اَهَقبْسَي ال ْنَأ : ٍطوُرّشلأ نم ٌنِِماَخْلَأَو

 ل ا ويقيم مَ َنيِدِشاَلا هَفلحْاَو يب «ُيِعفاَسْآ لَ اَمَكَمُظَع
17 
 م 6ع

 راعِش ِراَهظِإ ْنِم ٍدوُصَقَمْل ىلإ لئضفأ ةَدِحاَو َلَع ٌراَصتفالأ َّنَأَلَو ٍقةَدَحاَو

 . ةَمِلَكْل قاَفَتَأَو عاّمِتْجال

 ٍدِجاَسَم يف ّراَجَل ِنْيَدِجْسَم يِف اَهَلْعِف َراَج ْرَل هَنألَو : ُنِعِفاَشلأ َلاَق

 ناَكَم يف ْمُهُعاَمِتْجأ َر َرُسَعَو ُلَحَمْل َرْبَك اَذإ لإ اًعاَمْجِإ ُروُجَي لَو ءرِئاَسَعل
 م َرْيَغ لَو َةَقَسَم ةَقثَم م الب ْمُهْعَسَي ٌعِضْوَم ِةَعُمْجْلا ّلَحَم يف ْنَكَي مل دأب



 هو دو فدو دو دو د د.ام د .عادقعاثم عاف اه دو اق د. و اهداف هاه عداه هدو ا« هاه فاق هاف هاف هاه هد دهاف هاه و ده اها. ها هاه هاه

 َداَدْعَب َلَخَد ُهْنَع هللا َيِضَر هاش ل اَهبسَحِب ةَج ةَجاَحْلل ُدُدَعَّتلَأ ٌروُجَيَف سم فر

 ُهَلَمَحَف ْمُهْيَلَع زكْنُي ْمَلَق ؛اًثالَث :ليِقَو ؛ِنيتْنُج اهب َنوُميُِي اَّلْهَو

 ٌيِِفاَشلَأ ُبَهْذَم ٌلِمَتْحَي آَلَو : ٌيِناَيوُدلأ َلاَق . عاّمِتْجالآ ٍرْسْع ىَلَع َنوُرَتكَألا

 يف هبل نأ ُرِداَطلآَو ضب ُيَِرمْلا نتفأ ِهبَو :ُيِرَمْيَصلأ َلاََو .ُهَبَع
 ل دال يسجل رضع وو ل عب 7 يَّلَصُي ْنَمِب ِرْمْعْل

 ايبا ْتِحاَص َّرَصتقَ هْيَلَعَو ءاَقَلْطُم ٍدُدَحَتلآ م ُعْنَم ٌصّتلأ ٌرِهاَظَو ءَكِلَذب

 هيف ْددَعَت دل َةَعَلُج عَ مج ىَلَص ْنَمِل طاييخالاَ 59 ٍدماَح يبأ عيَشلاَك

 اَهَقَبَس ْوَلَف .اًرْهظ اهي نأ هيمن هتَمْلُج َّنْبَس ِمَلْعَي ْمَّلَو ةَجاحْ ]أ بسحب املج

 ِطْئاَرَشلأ ٍعاَمتجال هَ ةقباَسلأ ةحيحّصلاَف ءويف ُهدَعَتلآ ُروُجَي ال لَحَم يف

 ْنِإَو ُكاّرلأ َوُهَو ريبكتلأ ٍماَمتب ِمُوَحتلَأ َقْبَس رْيَس ُتيَيْعُمْلاَو «ةلطاَب ة اسال اهي

 أ ام اََعَقوأ ذي ْملََْيِعَمْلآ يِف ٌكَشو أَم اقوول «ةَرمَلب مَآ ُهَقَبَس آس

 ْتَْيَلَق :هيَِمْلأ يف اَمِهِقفاَوَتِل تقول عَسَ نأ نإ ُةَعْمْجلآ تقيؤتَس نأ اََيَرُم

 ةَعَلجج ُمَدَع ُكَّشلأ ِةَروُص يف لضألا َنَلَو .ئّرْخألا ّنِم ىَلؤَأ اَمُهاَدْحِإ

 مُهَتمَذ ْتَنِرَب َةَعْنُجْلا اوُداَعَأ اَذِإ | مهن ةّمئألا ُمُكْحَو : ُماَمِإلَآ لاق ٍةَئِرْجُم

 ةَعْفُج اوُم أل قات خا عت اختلافا لج
 يف ةَيِفاَك ٌةَعْمْجْلاَف اَلِإَو «ث ٌتَحَتْسُم ُهَلاَق امو :« وُمْجَمْلآ» يف َلاَق اًرهظ م

 ا لع قح يف ةكزخُم علم وُ ْمَدَع لضألا أل ُهولاَق اَمُك ة َءاَربْل

 ِنْيتَفِحالَتُم نير ناصر عَس أك يَ دن مَلَو اَمُهاَدْحِإ ْتقْبَس نإ

 َّنَأل ءاَرْهْظ اَوَّلَص ُهَدْعَب ْثَيِسْنَو ْثّنَيَعَ وأ َكِلَذب اَربخَأت مّدَقَبُملا الِهَجَو



 55١ 1 طَخلأ َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُْمل
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 7 م و 4 هك سس هس
 * أ يس 0 0 يل ثا 3 رم

 ناتبطخ . ةثالث ِئاَرْفَو

 سمس ” جرس لوو ل و هو قى 0 5 ىلا سارع 2 دلو 7 و م

 2 دعب ةعمج ةماقإ نكمي الَو شالا سفن يف ٍةَحيِحَص ةعمج | وقو انقيت
- 

 اهل قَموُلَْم ٌدْيَغ ُةَعْنُجْل اهب ْتَْكَص يبل ٌةَفئاَطَلأَو

 .ُرْهظلآ اَمِهْيَلَع ٌبَجَوَ ِةَمِئاَط لك َّقَح

 ! ج : هيلع ٍدئازلا عم اَهيَلإ جا الإ ٍجاَبْحُْمْلا نْيَبَعْبَجْلْاَك ِهْيَلَع دئاَّرلأ َءَم اَهْيَلِإ ٌحاَبْحُْمْلا ُعْمَجْلأ :ٌةَدْئاَ
 ىبأ ّْنْبَأ َناَهْرْبلا هب ىَبفَأ امك اًمهيف روكْذَمْلا ليِصُمَتلا َكِلَذ ىِفَق ءاَمُهاَدْحِإ جو ص دع 9 2 3 © ةم "ينص مسا 2 2

 َّنِإَف ءِروُهْمْجْلاَك ٍطوُرّشلأب َرْبَع ْنَم ُفِلاَخُي آل اَدلَمَو (ُهَئاَلَت اَهُضِئاَرَقَو

 ل اَمُْنِم الك نأ يف ِناَعِمَبْجَي دق ُطْرَشلََو ُيضْوَمْلا ذِ يم امك ٌةَِناَمَت طورّشلأ
 . نم َّلُي

 ٌيِراَخْبْلا ( ِنْيَحِيِحَّصْلَأ» . (ِناََبَطخ) : ْسِداَّسْلَ طْرَّشلأ َوهَو ُلَّوَألَأ

 موي ُبْطْخَي هلأ ُلوُسَ اك :َرَمْع نبأ ِنَع ١ :مقَر ٌيِلْسُم 4918 :مَقَر

 د نم الإ عاملا الار .اًمُهنَْي ُنسِلْجَي نْيبْطَخ ِةَعْجْل
 اسمو 4086 :مُقَر 387/١ ٌيِراَكْمْلا (يَلَصَأ ين وُمشْبَأَر اَمَك اوُلَص» : ربع

 َناَبِح نْبَأَو ؛ 5 :مُقَر 483/8 ُدَمْحَأو ا مقر ٌيِئاَسَلَأَو 308 :مقر « 1

 ْثَسَب :6 وُمْجَمْلَا» يف َلاَق ءاَمْهَدْعَب الإ كي َّلَصُيْمَلَو .[1764 :مَقَر 644

 ش .نييطُي دبي هثاَلَص



 يه اه هه د ىو هو ده د. هاد. ا. د. اه هو هاف .اه عاه واو هد و اه و و و او ده و هه واو د« ا افاه واو واو ده اه واو و اهاواهلاو

 د 2 ريب مس

 : ةسمخ اًمهناكرأَو

 0 هايم نص هس ري

 عل ئلاعت هلأ دم ٌدْمَح :اَهَلَوَأ

 ملأ رْكذ ىلإ ترف ٌَداَبِع اًهنأل لي هللا ٍلوُسَر ىَلَع ُةالَّصلأ :اَهِناَنَو
 عموم يم

 ِةالَّصلاَو ٍدْمَحْلا ظْفْلَو ةالَّصضلَأَك للي هلأ ٍلوُسَر ركذ ىلإ ن ْتَرَعَتفَأَف لاَ

 لَو «َكِلْذ ُوَْتَو هلأ ّلِإ هل اَلَو هانت انَلآَو ٌرْكشلا :ئِزْجُي الق «عابتالل ٌنّيعَتم

 «َكِلذ وْخَت ؤأ ٌدْمَحْلا هلل ؤأ هللأ َدّمْهَت نأ عج لب هش ُدمَحْلا طفل ني
 ظْفَل ُنّيحَتَي الو وت وأ نمخرلِل ُدْمَحْلا :ُىِرْجُي الق ةَلاَلَجْلأ ُظْفَل ُنيعَير

 ا 7 ْ 5 1 3

 لَو َكِلَذ ُوْخَن وأ يَلَصَأ وأ يَلَصُن :ُئِزْجُب ْلَب ءِدَمَحُم ىَلَع ٌلَص ّمُهّلل
 1 أ[ وأ َُّنلأ وأ ُدَمْحَأ 95

 0 1 يدلل كلك ل ا ا لا

 نّيعَتي الو «[1877 :مُقَر) ملم ُهاَوَر «عابتالل ىوقتلاب ةيصولا :اًهِلاَو

 َلاَعَت هلأ َةَعاَط ىَلَع ٌتَحْلَأَو ظْعَوْلَ صَل أل ءئَوقتلأب ةبِصَوْلا ظفل
 . نْيَبْطْحْلأ َنِم لك يف ٌناكزأ ُهئاَلَثلآ ِهِذَهَو ؛ 0 بط : كَ

 ةَبْطْحْلأ يف َةَءاَرِقْل َّنأ َبِلاَعْل َّنَأل ءاَمُهاَدْحِإ يف يآ ُةَءاَرِق :اَهُعباَرَو

 0-2 مت سل هايس لم ِنسب 00 ْنَأ هوع وك © هَ 0 4

 لبق اذكَو : .اًمِهْيَتَءاَرِ رع نأ ىرجي هنإ دزَواملا ل



 ها ّيِنيبْرْسلأ ب طخ لأ َدَيَح َدَيَخَأ أ ِنْب ِدَّمَحمِل

 : اًمُهَنْيَب اُجَيَو امي ُمْقَ

 رز

 ذإ َدَجَسَو َلَرَت ٍةَدْجَس يآ ارق ْوَلَو .ىلوألا يف اَهُلْخج نسي
 4-0 مسا © يسوي

 ل

 إو نكد نإ ةاَكم دس لصق َلوُط َكِذ نم َيِشَح نق كَ ٌةَْلُك

 يف ّيِوَرْخَأِب ِتاَِمْؤُمْلأَو َنيِنِمْؤُمْلِل ِءاَعُد مس ِهْيلَع قي اَم :اهُسواَخَو

 : : 0 6 0ع ١ 13 3 1 0
 , . ةالخم ١ نأ * 0 زق

 . مهما نم ٌذَخْو

 يعض
 هةدس 5 0 ا ل ا .٠ 2 و هنن أ - ست ر طلعي

 يِف نكي مل نإ «ةِضْوَرلا ٍةَداَيِز» يف امك هِنّيَعِب ٍناطلَّسلِل ِءاَعَّدلأِب َسْأَب الَو

 2 و 0 5 م 6و 7 رقوىرو 2 0-0 ىسا رب ص ل

 ءةَروُرْضِل الإ ةّبذاكلا تافّصلآب ُهفْصَو زوجي الَو : مالّسلأ ِدِبَع نبأ ل
 3 - 3 ريقي »5-2 م

 ٌوَحْلا ىَلَع ةَناَعإلاَو حالّصلأب ْمِهِروُمُأ ِةآلُوَو َنيِمِلْسُمْلا ةَمَِأل ءاَعُدلآ ُنَسْيَو ا 00 002 < يا م 0 م7 0 2 هيك لم يم #8 سور
 9-5 هر - 1

 دعو

 ِفَلَخْلاَو فلسا عابتال اَمُهئاَكرأ ُداَرُملآَو نيب يرَرَع اًنوُكَي ْنَأ ٌطَوَبْشُيَو

 نكن ءاَمِريَب َبطَخ اَهُملَعَت نكد : هلو ةئيرعْل ري مقنع
 اَهْلَعَت يف يفي ةباَِكْلا ضْرَف ليبَس نَلَع عيِمَجْلا ئَلَع َبَجَو اَهُملع

5-3 
 اَهَمّلَعَت

 و 1

 .دحاَو

 < < وفر ملمس 2 2 ماا. م م :ء
 0و .اًسلاَج ّبطخ َهْنَع رجع نإف اعيِمَج (اَمهيف) رداقلا (موقي) نأَو

 َنْيَب سولجلا يِف امك هِسولُج يِف ةنينأمطب عابتالل (اَمُهَنْيَب َسِلْجَي) نأ 1 ص 3 كَ 0 ٠ هَ ع 4-2 9 هه ## 98 سس م
 . نْيتَدَجَسل

85 
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 مام ا ها د. اه ا. ا. ا. دو د. واق ىو هاو. هاو هدهد. هاو هوو ا. وأد. واه هد واو و اواو وا. عاشو هاه اه اع هاه ده ااهداه

 يف امه طَتشم 5و ءايوُجُو تكس امي لص ردع ادا َبطَخ نمو

 ةالَّصلأ َنْيبَر و اَمُهَنْيبو اَمِهِناَكْرأ َنْيَبَو اَمُهَنْيَب ءالَو طَرتْشُيَو رْهّظلا ِتْف

 هدَبَو ِهبْوَل يف ُهْنَع ٌوُمْعَم ِرْيَغ سجن ْنَعَو :ريفأو رفسَأ ند نع فل
 مهب ُدِقَعْنَت َنيِذَل َنيِعبْرَألأ ٌعاَمْسِإَو « «ِنْيبطْحْلا يف ِةَرْوَعْل ٌرْيَسَو ؛ ِهِناَكَمَو

 الإ لْصْحَي ال َوُهَو ْمُهُظْعَو اَمُهَدوُضقمَنَآل اَمُهَناَكْرَأ م ماَمإلآ ْمَُنِمَو ةَعْفُجْلآ

 َيّماَعْلاَك ءاَمْهاَْعَم اوُمَهْفَي ْمَل ْنِإَو اًضِيَأ مَهعاَمَس طرشي هنأ ملم كِل

 لَو ءِناَذَألَاَك ُراَر َرسإلا يفي الف ءاهتغتم مَ الو ٍةالَصلا ية ار

 .ِهِوْحَت ؤأ ِدْعُب َْأ مَمَصِل ٍعاَمَس الب مُهُروُضُح * لَو «َنيِعَبْرَأ َنوُد ٌعاَمْسِإ

 يلا ىلع ٍةالَصلأ من هل دْنَحْلب دين نيْطُحْلآ ناكر بَ َنُسَو |

 لَآ هيلع مزج امك هاذ أ قارا مث ءىَرقتلاب ةّيِصَولآ مَن لك
 ودب ُصْقَمْلا ل مشل جي ْمَل اَمَّنِإَو .تلَخْلاَو

 كمال قات الحف هقضإ عم ثروت هففتشميعلش
 ِريِسْفَتل يف رد ء[4١5 :ةيآلا /يارغَألا روس /1 4 اوُدِصنَأَو ُمَل أوعِمَسْسَأَف نيل

 هلع اهلاميشال نزف تيس قَبْطَخْل [ يف ْثَلَرن ان

 ٌداَّصلأب ِتْرَّصلأ ٌعْفَرَو «ٍسِطاَعْلأ تيمشت د ّنَسَو مال رو َتَجَوَو

 4 يلا لع َنوُلَصُب هَتكحِب مو هللا نإ # : بيطَخْلآ ٍةَءاَرِق َدْدِع هلك يل ىَلَع
4 

 0_0 1١ ع

١1 

45 

 حرَصَو «عفّرلأ َةَحاَيِإ (ةْضْوَدْلَأ» ُمالَك ئُضَنَقَأ ِنإَو 1 .ةيالآ | بّرخّألا 20

 .هتَهاَركِب بُيَطلأ وُب أ يِضاَقَلأ



 َلاَق ٍك هن ءاّمهيِف مالك ٍةَمْرُح ُمَدَع اًمهيف ِتاَضْنِإلأ ّنَس ْنِم مِلُعَو
 ع

 هه هدو

 3 هِلوُسَوَو هلأ تح : : َلاَقَف (؟اَهَل تددعأ اَم» ؟ةَعاَسلأ ىَتَم :ُهَلَأَس ْنَمِل

 عَمْجَم١ يف ْيِّييمْل لَ 031 :مقَر 0187 /* يِناَربَطلا] (َتْئَيْخَأ ْنَم عم َكّنِإ» : َلاَقَق

 كي ِهْبَلَع زكي و [ّباَّذَك َوُهَو ُيِراَصْنَألآ مِياقلأ نب اَمَعْلا ُدْبَع هيف 58١/٠١: اِكِئاَوَّزل

 هرب اًَعْمج بّدّتلل ةيآلأ ىف دكا ,تركشلا توج 5 هَل نيس ف لَو و مالك
 ندا م هم ال

 َكِلْدَو ِةَءاَرِقْلا وأ رك ركألاب ُلَِمْشَي وأ تكن ُتكْسَيَ 5 اعطي ال اك . نِيليلَدلَ ا هم َء هاما عمو و
 09 0 - مم هم

3-1 

 . نِم ئلو توكّشلا نم ىَلْؤَأ
 7 0-0 ه2 00 5 و س هال 5 37 يي

 صم 000 ْن و عْتْرُم للَعف كينم م هس هاا. -# 8 أ سوم 02 27

 311 سو را

 لإ نهتآو غل د أ دما دم نإ مهل ذأ رماد نع

 2 مث ْمِهْيلَع َمَلَسُي ْنَأَو ءحاَرَتْسُمْلاب َةاَمَسُمْلا اَهْيَلَع ٌنسلَجَي يِنلأ َةَج ةَجَرَدل

 ل و ٌةَيطْخْل َنوُكَت ْنَأَو .عيجْلآ يف عابتالل داو نوم تل

 . سأّنلآ ريك اهب ْعِتني ل ذإ ّيِشْحَو ةَبيِرَغ ال مهَِل بيرق ةكيكَر هَل 5 ل

 :مْفَر 04/11 ِمِلْسُم ْتبَح اّمَأَو ٌكلْخُي َريِصَقْلاَو ُلمُي َليِوّطلأ َّنَأل َةَطّسَوَتْمَو

 ع4 ١/ ئيراَدلاَو ء18056 ١ : مُقَر 2777/4 ُدَمْحَأَو ؟8041 : : مَقَر ال /ا/ َناتِح ّنباَو 64

 ْمِكاَحْلاَو ؟1894 :مْقَر 290/4 ُراَزَبْلاَو 40007 :مْفَر .308/ ِْقَهْيَبْلاَو ٠5056 :مُقَر
 هل و 2 8 م

 الَّصلا اوليطأ» : [ْنِبمَّدلا ُهَقَفاَوَو نْيَحْبَّشلا ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 203487 : مقر 454 /*
0 2 

 ٍءْيش يف تقتل و ؛ ةالَّصلأ ىلإ ةّبستلآب اَهُرُضَقَ ةبطَحْلا اوُرُصْفآَو هه 07 ما 1 38 576 0 هاما 6 و6

 هلع اوُلبقُي نأ ْمُهَل ُنَسْيَ .اَغاَرَف ىلإ َمِهِلَع البق ٌرِمَتسي لب ءاهنم

 ْنَأَو «ربثمْلا فْؤَحب ُهاَنْمُيَو ٍفْيَس وتب ُهاَرْسُي َلَعْشَي ْنَأَو هَل 1 نيت



 ( َعاَجش أ ِظاَفْلَأ لَح يف ٌعاَنْفإل» للا

 ع اًمَح و

 هع  ِنْيَبعْكَر ىَّلَصُت ْنَأَو

 ّنِم ِهِغاَرَف َدْعَب َميِقُي ْنَأَو «صالخإلا ةروس برد نيتبْطْحْآَنْيَب هُسوُلُج َنوُكي

 ها 2 تت 6 ضار م مل سيروم ا مر ور 2# درع 2 ص

 يِف َعَرْشَيف ةماقإلا نم ِهغاَرف ْعَم َباَرْخِمْل غليل وه َرِداَبيَو نذؤم ةّبطخلا

 ْنأَو ؛ُةْيوُجُو ّرَم يذل ءالَوْلآ قيِقحَت يف :ةعَلاَبمْلا كِلَذ يف شما ؛ٍةالّصل

 اًرْهَج َنيِقِفانُمْلأ ةّيناثلآ يِفَو هَدَمَلُجْلا ةكب داَمْلأ َدْمَب ىلوألا ةعكدلأ ىف أرقي

 عايل
 ع حص مصل سم نسال .ر و2 . رف 2 2 ب وك 1

 ٌةَروُس م01 * ّلَعَخْلا كير مسأ جي 2 ةعنَجلا ىف ارقي ناك كَع هنأ َيوُرَو

 ىف لاق ١[. :ُهيآلآ /ةَيِشاَعْلا ٌةَروُس 18] 4 َةَّيِشلَعْلا تيِرَح كلت لَه 9و ١[ :هيآلآ /ىّلغَألا
 2 2 نإ

 ناتنس اًمهف ءِتقَو يف ِنْيِتاَهَو ٍتَقَو يف نْيِتاَه أَرقي ناك : (ةَضْوَرلَا»

 م ا آ م ع ير 2 ى.« مس رو هم مو 7

 «عاَمْجِإلأِب (نْيَتَعَكَر ىَلَصَت نأ) : ٌعِباّسلأ طْرَّشل َوْهَو يناثلأ ْنكّدلَأ ()
 1 20 - 1 0 م 5 0

 م

 ذ يوَعَب
 اَذَهَو نك م مق طرت 50 َتاَوّصْأ َّنِإ 0 َيِناَتلَ

 ٍمَدَع ِْم ُهَعِبَت ْنَمَو :ْيأ ءيِضاَقْل ُهَلاَق ام َلَعَلَو :ُيِيقَْْلآ َلاَف ءُدَمَتْعُمْآ َوُم
 علا حصا هّنأَوْعَو نايا هِّإ :َلاَف يآ َِْلا ىلع يهم وحصل
 ُهَحّصلأ حَصألاَو وريم ُهَدَعْلآَت اَذإ ءِرِفاَسُمْلآ وأ ِدبَعْلآ وَأ ّيِبّصلأ َفْلَخ



 عال
 ١ 0

 واع 5
 ا

 لل

. !| 

- 

 5 ١ ١
 كحاب

> 

 ع 1١ 3 5

 ؛ٌتاَقْيَم ىََّسْنَو «ُباَدآلأ َوُهَو [سداّسلأ] ِثِلاَثلآ مْسِقْلا يف َعَرَش م

 انه اًهنم ُدوُكْذَمْلَاَو ءاّهل ُبلْطَت يل ٌةلاَحْلأ : ْيَأ (اَهَناَنْيَهَو) :َلاَقَف

 .(ٌعَبنَ)

 ةَعّنُجْلا هْيَلَع بَ ْمَل ْنِإَو ءاَمِروُصُح ٍديِرَمِل (ُلْمْمْلا» :ُكَوَألآ
 ؛ىالا/ :مقَر 2595/١ ٌيِراَخْْلا «لسَتْعَيَلَ علل ُهُكُدَحَأ ءاَح اَذإ» :ُثيِدَحل

 ُرْضْحَي ْنَمِب ّصتْخَيْمَل ُتْنَح ديل ُةَعْمَجْلا قامت [8 :مُقَر 0004/1 ٌمِلْسْمَو

 سائل ِنَع لآ ٍعْفَدَو فيلل اَََو ءروُرشلآ ِراَهْظإ لل لس نأ

 (مِلَتْحُم لك ىَلَع ٌبِجاَو ٍةَعَفُجْلا ؛ لسع : : َيِورَو ؛ نييرَتلَأ يِف ف يِتَأي ُهَلِْمَر

 . كتم : ْيَأ لمح : مقر ١/ ٌمِلْسُسَو ؟866 : :مقو »ه١ يراك

 هَنأل ُنَضْقَأ َةَعْنُْجْلا ىلإ هباَهَذ ْنِم ُهبيِرْمَتَو قِداَّصْلَأ ِرْجَفْل نم ُهَنْفَوَو

 َلْسْعْل َنضَراَعت ْوَلَو «ةّويِرَكْلا ةَحِئاّرلآ ِءاَقِتن - ٍدوُصَقَمْل ىلإ ىَضَ
 وأ ُهَمِدَع من َضَوَت ْنَأك ِءاَمْلَآ ِنَح رجع ْنِإَف .ىّلؤَأ ٍلُشْلآ ُةاَعاَرْمَ ة هيكتلأَو

 نع ملا يي ذب لفل يب مقبت ءوشؤلا ءاضغ أ رْيَغ يِف اًحيِرَج َناَك

 .ِلاَسْغَألآ ِرئاَسَكِةَليِضَملِل اًراَرِْ ةَعّْمُجْلا لْسُع

6 

 ذأ

12 

 ىذأتي
9 

 لك ُهَنَأل ناضل ةَهيِرَكلآ ع حئاَوَلأ ّنِم (ِدَسَجْلا ُفيِظْنَت) : يناَّنلآ ()
 2و

 .ِهِرْيَغ وأ ء ِءاّملأب لاري هب
١ 

32 

 َباَط ْنَمَو ءُهّمَه َّلَق ُهَبْوُت فَّطَن ْنَم :ُهْنَع ىلاَعت هلأ َيِضَر يفشل َلاَ

 .ُهلْقَع داَر هير



 (")كَتمتلَاَو رفظلا ذخَأَو « 27 رضْيبْلا باّيثلأ نمْبْلَو 2-0 قو اى هَ 8 2و 0

 ٍرِضاَح لكِ ُنَسُت لب عجب صحت الر وُمألآ هَ ُكاَوّسلأ ُنَسُي 22

 .هخينأ هه علا يف هك هيلع منامك عتجمي
 ب 05 0 31

 ُهطْبِإ فتن ْفبَيَف ؛ َكِلْذَ ُدَكَشلَأَو ءَلاط ْنِ (ٍرْفْظل ُذخَأ) :ُثلاَثلآ (5َ)

 ملأ كي ؛ْتََتلَاَو ٌنصَقْلا ٍقلَحْل ماَقَم موق ُةَتناَع اع َقَِْيَ ةَبِراَش ُنصَقَيَو

 ٌحَصألأ َْلَع هب باهل جولاني لذ اهل ُبِجَي لب اَهَتناَع ُفتنتف

 5 5 ٍرَكَذ ّيلاَوَح تبل ُوَمّشلأ : ع ءاَعطَق بجو َشحاََ
 عباس ين ِدوُلْوَمْلا يِفَ ءِكمشلا يف لِ بدني سأرلآ ُىْلَح امأ «ِْرَمل

 َلاَق َكِلَذِلَو ؛خاَبُم وه َة َكِلذ رْيَغ يف اكَأَو ٠ أ اَذِإ رِفاَكْل ,١
 يف يِتأَيَسَو .َكِلَد ُةنَداَع َتَرَج ْنِإ هسأَر رلَحِب ٌركذلأ َُئَرَعيو : يَلوَتْمْل

3 

 و ع

 تم اما : اه ا 595 م اها

525232 

 7 هما و و: درك هر 442 هم
 َوْهَف ةَّجَحْلأ يِذِرْشَع يف َكِلَذ لف ُهَل هركي ىحضي نأ َداَرَأ ْنَم نأ ةًيحضألا

000 

 ِثيِدَحْل «هباّيِث نَسْحَّأب ُنُيَرَتلاَو ةَلاَمْعَتْسأ : ْيَأ «(ُتيَّطلا) : اَهُعباَر (9َ) 0 200 0 ه2 2 ٠
 4 َُ َ أ 000 094 ًَء دعو 0 2
 ناك اذإ بي ني َنَمَو هيا نَّسْحأ نم َنسِبلَو ةعمجلا موي لستغا ِنَما

 مث هَل بيك اَم ئَلَص مَن ءسآتلآ قاع طَخَسي لَو ةَْمْجْلا تأ م هَ
 َُسَو و اَهَنْيَب امل َه َراَقَك َناَك ؛ ِهتالَص ْنِم َعْرْفَي َّنَح ١س ةماَمإ م ! َجَرَع اذا

 7 عَمْجَم» يف ُئِمَتْيهْلا َلاَق ؛9486١1 :مَقَر 28١ /“ ُدَمْحَأ] «اًهَلِتَ ىتلأ 5

 . « ضيبلا ب باَْلآ ُسِبَل » : ِنمَمْلآ خَسُن ضخ ْنِم ْتَطَقَس 00(
 . « ُبيْطلَآَو » : ِنْئَمْلا خّسن ضْعَب يف (0)



 كح ٌينيِبْرَشلأ بيطَخل أ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 درك 2 0 8 5بمو 7
 3 ةبطخلا تقّو ئف تاصنإلا ٌتَحتسي
 هل 0 هر 7 2 اين

 7/ : 1١َدْواَد وُبَأَو ؛ٌتاَقب ُهَلاَجِر ١/  :45َناَجِح ُنْبَآَو ؛١/34 يِواَحَّطلَو ؛85* : مْفَر 11/17

 ُمِكاَحْلأَو ؛؟الال+ :مْفَر ١/ »419:مَقَر  2٠١45ُنَِقَهَْيْلاَو ؛مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيحَص :َلاَقَو

 َضاّييْل ْمكباَي ْنِم اوُسَبْلا» : رَبَحِل ُضيبل هبا ُلَضْفَأَو [هؤ074 :مُقَر كوكر#

 مكي ث ُرْيَخ اَهّنِإَ ٠ ُيِذِمّرتلآَو ؛؟41078 :مُقَر 4/6 َدُواَم وُبَأ (ُكاَنْوَم اًهيف اوُنَفَكَو

 ُدَمْحَأَو ؛ن27* : مقَر 321/1 َناَبِح ” ْنْبأَو ؛ ٌحيِحص ْنَسَح :َلاَقَو : مقر ةيضنذو

 :مقَر 24759/* قاَّزَولآ ُدْبَعَو ؛هالا* : مَقَر 21148 /* ُيَقَهَْبْلاَو 41719 :مقَر كالا 57٠١؛

 ُءاَيّضلأَو 411448 : مُقَر 35/17 ٌنِناَربَطلآَو ٠١/ 301:مُقَر 50[.

 ماّمإلل ّنَسُي 0 نأ

 لإ
 (تْفَو يِف) ماَمإلا ىلِإ (ٌتاَصْنإلا) ةَبطخلل ال ٍعِماَس لكِ (ُتَحَنْسْيَو

١ 

 0 0 7 --َ خخ 9 <. ع 7 يس 0 صو 9-5 همس 5 ٠
 هيلع ّصن امك هّركيَو «كلذ لد رم دقَو يتلو لوألا طلال +

 باقر ئىَطْخَتَي الُجَر ئأَر 5-5 هن سان باقر اوطَخَسي نأ أ يف

 4١1١1١4 :مَقَر 597/١ َدْواَد وُبَأ] (َتْيَنآَو َتْيْذآ ُدَقَف !نسلجأ» :ُهل ] َلاَقَق ساّئلأ

 ُةنألَو « عابتالل ٍءاَدَيرالَأَو َةَمَعْلأَو ةَعيهْلأ ِنْسُح يف َديِزَي

 ا 1811١( :مَقَر 0195/9 ةَمْيَّرَخ ُنْبَأَو ؛؟1399 : مقر 2320 /*“ يِئاَمَّشلآَو

 ىَلَع ٌحيِحَص :َل 7 :مَقَر 0471/١ ُمِكاَحْلأَو :مقَر 25 ُدَمْحَأَو

 ٌيِناَرَبطل قي ْنِم ُءاَيَّضلأَو 45374 :مْقَر */38١, ْئِتَِنَبْلاَو ؛ُيِبحَّدلَأ ُهَقَفاَوَو ءمِلْسِم ٍطْرَش

 «[194 :مْفَر 41 :ةَحْفَص ءقوُراَجْل ُنْبَأَو ؛8003 : مُفَر 2437 /4 ُراَزبَلاَو ؟؟١ :مْفَر قال/9
5-7 
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 . تّرخأت :ي



 َلَح يف غاتفإلا» 4

 اراد. د. ده ان اثر اد. د. اع د .واع د هع اودع عامه ا « هده هاه هاو ده هداه م ساه هد دس و ده هو هده هده ده ده هاه هاه هاف هاو املا

 َباَرْحِمْلا وأ ريثما غلي ْمَل اذِإ ُماَمإلآ :اهْنِم ٌنَوُص َكِلذ ْنِم ىَثْسُيَو م

 فول يف َدَجَو اذ ام اهو وْ هرارطْضال هَ ُهَل هرب الق  يطَحشلاب ل

 «َكِلذ هَل ]رك الف ٍنيلُج يلوذ لو طي الإ اهلي مل ةجرف يني ي أ
 0ك

 ذب 1١
١ 

 ْنَأ جرو جاو فص ني ولو 5 لحل يف َداَز ْنِإَف ءّطَحَسَي ال
 َقَبَس اَذِإ اَهْنِمَو «ئذألآ ٍةَرْثَكِل هِرْك ُةالَّصلأ تَمِيِقَأ اًذِإ َةَجْرْفْلا ىلإ اوُمَدَقَتي

 َنيِلِماَكْلأ ئَلَع ُبِجَي َُنِإف عاَجْلا ىلإ َنيِنطْوَتْسْمْلا دْيَغ ريغ وأ ٌديبَعلآ وأ ناّيْيَّصلأ

 . ِدْعبْلأ َعَم اَهَ وُعَمْسَي ال اوُناَكاَذإٍةَبْطُحْلآ عاَمَسِل يطل اوُرَضَح اذ

 يف فكل أرَ نَم» :هللك ِهِلَْقِل اَيلْبَلَو اهِْوَي يف فْهَكلآ أَرْقَي نأ ٌنَسْيَو
 ىسق؟ مقر وح /؟ دكان اِنْيِيعْفْجْلا َنْيب هيام اي رول نم هل أ َءاَضَأ َةَعْلُجْلآ مْوَي

 ُيَتَقْبَبْلاَو ؛َريِكاَنَم وذ َوُهَو ٍداّمَح َّنْب َمْيَحْن ِهداَنْسِإ يف َّنأ ' يهد َضَرتْغََو «داتسإلا ٌحيِحَص :لاَقَو

 ْنَم) 4 : مقر 4 5 «ٍناَميِإلآ ب ٍبَمْش» ين] ُّنِقَهَِبْلأ ئَوَرَو 1004” : : مقر 23 9/9

 ّنم ُرْثْكُيَو . (قيتعْلأ ب ِتْيَبْلأ َنْيَبَو ُهَنْيَي اَم ام رونلآ َنِم ُهَل ًءاَضأ أ ةَعْلجْلا َهَلْبَل اَمَأَرَ

 يف اق دب ةَباَجإلَ َةَعاَس ٌفِداَصَي ْنَأ ِء جرِلَف اَهُمْوَي 2 ءاَهَتَلْيَلَو اَهَمْوَي ِءاَعّدلَ

 : مقرا (مِلْسَم حمص يف تينا اَجإلأ َةَعاَس يِف حيِحَّصلأَو : (ةْضْوَولَأ»
2 

 . «ٌةالَّصلآ َيِضَقْنَت ْنَأ ىَلإماَمِإلآ أَسِلجيْأَئاَميِ' َلاَق كو يل َّنَأ [ 0+

 يا ين ةياجإلا عا نأ ُداَرُمْلا َسْيَلَو :(ٍتاَمِهُمْل» يف َلاَق
 ُداَرُمْلأ لَ ترا دوا هب ديب اك ةالَّصلأ ِرْخآَو ِسوُلُجْلآ

8 

 1 عام

١ 



 ىو و اه ناو د. اه دع اه اه دو عاق .٠ اهداف د.« هله هاه هاه وو عداه هع. اه ده د. ده ده اه هاهنا ةاو ده د. ده هاو هاو ده واه علاه

 : مُفَر «ُيِراَكِبلا] ( نْيَحِيِحَّصلأ» يِفَق هذ ةَفيطل ةظخل اَهَِّ ِتْفَوْلَأ اذلَه ْنَع ٌجْرْخَت
 رق

 . «اًهللقُي هديب راق : اها هركذ َدْنِع [801 : : مقر ٌمِلْسُمَو 6
 عر سس

 ُباَجسْمُي َءاَعُدلأ َّنأ يِنَمَلَب : ُهْنَع نأ يَ َيِِفاَشلآ ٍلْوَعِلَم ايل اََأَو نا تح

 اَهِْرَي ىَلَع ساّيِقْل !َو ِةَعْنُجْلا َهَلْيَل ي

 ةالّضلأ نم ٌرْيكُيَو ءاَهَتلْيِلَو اَهِمْوَي يف ِريَخْل لَو زق ةَقَدَّصلأ ردك رسب ةَسيَو
2-9 

 وي مكماَيأ ٍلَضْفأ نم نإ : بَل اَيْيلَو اه ىف ةِئَي هللأ لوُسَر ىلع

0100 

 ةوادوبأ] (َيَلَع ٌةَضوُدرْعَم ْمَكَئالَص َّنِإَف يف ةالّصلآ سس  َنَلَع اوُديْكَأَف قَعْنْجْلا

 ؛ل55 : مُقَر 2574/١ هَّجاَم ْنْبَأَو ؛ 3/5 : مُكَر قدر ٌيِناَسَنلأَو ع : مُقَر تى

 : مقر 07109 ١/ َةَبْيَش يبأ ّنْبَأَو ؛17037 :مَْفَر 4/4 ُدَمْحَأَو 41919 :مُقَر 445/١ ٌيِيِراَدلأَو

 ُمِكاَحْلأَو 441٠١ :مقَر 2141/“ َناَبِح ُنْبََو 7١4م8 :مْفَر ءك218/* َةَمْيَرُخ ُنْبَأَو 161

 111/١ ْياَربْطلاَو ؛ يمد َُققاَوَو «ٌيِراَخْْلا طْرَس ىلع حبِحَص :َلاَكَو ٠014 :مْهَر 11

 لِي ٍةالّصلآ نم َىَلَع اوُرْيكَأ» : ربو [7 :مَقَر 2019/١ ُيِقَهْيَبْلاَو ؛هدح : : مقر

 ُيِقََِتْلا] (اًرْشَع اه لع لاَ لع لَم نع و َةَعُمُجْلأ ّمْوَيَو َةَعُمَجْلا

 .[0179 : مقر 49/8

3 

 َمْوَي َّىَلَع اهَّلَص ّْنَم١ :َلاَق هلي بلا َّنأ ٌهْنَع هلأ أ َيِضَر ريم يِبأ ْنَعَو
 وون

 [414"8 :مقَر 408/١ ٌيِمَلْيَدلَأ] (ًةَنَس َنيِناَمَت ُبوُنذ ُهَل َرِفغ َةَّرَم َنيِناَمُث عنج
1 2 5 

 ٍناذآلآ يف ٍعوُرّشلآ َدْعَب ريغ َو عيبلاب لالا هعمل همَرْلَت نم م ىَلَع ٌمُوُحَيَو

 مي : ئلاَعَت هِلْوَقِل .ريثملا ىلع هيولج َلاَح ٍبَِِحْلا يد َنْيب
 رم

 لأ اوردو لأ د لإ أَوَعَس ُمَسَأَف ةعيجل َةَعمَجْلا وو نم َوْوَلَّصلِل ىو اذ أوما

 ل

1" 5-5 

 نيد

4 
 ل دول 7

2 



 هما

 حض َماَبْنِإَف ريع ْيَلَع َسسبِقَو عْيبْلا يف صدأ د ٌدَرَوَف [4 : نال زميل كوش 1

 َدْعَب َدْعَب ِروُكْذَمْل ٍناَدَألَآ َلبَق د هَركيَو ِدقَمْلا ِنَع جراَخ تعمل يَ نذل ُهْعْيَب

 .بوُجوْلا تو لوُخُدِل لَو

 وأ ئلوألا (ِةَبْطْخْل يف) أرق (ُهاَمِإلاَو) َةَمّنُجْلا ةلَصِل (َلَحَد ْنَمَو)

 مرسم ربل (ُسِلجَي م نيف 47 يَلَصب) امي سلا َوْهَو وأ يلا
2 

 ىلا 4 اخ

 لا َمْوَي ٌئناَفَطَعْلا ٌكْيَلُس َء جا 713391 مقر 2171/0 ُنِناَرَبَطلاَو ءلالد : مَقَرل

 نيت ْمَكْوَاَف ْمُق !ُكِيَلُس اّي» :ُهَل َلاَقَق ءَسَلَجَق ؛ْتْطْخَي هلك يلو
 ْمَكْرَيْلَ ْثْطْخَي ماَمِلَأَو عنج م هَ وي مكدَحأ َءاَج اًذِإ) : لاق َه م د اًمهيف ْوحَتَو

 لحم اهدا لو ملجأ شا لم نإ اذنه .ااًمهيف ْزّوَجَتيَلَو ِنْيمَعَكَر

 هَيِحَت لص ْمَل ْنِإَف ءٍلاَح لَك ِنيتَعْكَر ىَلَع ُديَِي لَو يحتل ٍتَْصَحَو
 ين ْمُهُمْنَمَو ْمهُفالْطإَف اعيش ّلَصُي ْمَل ءِدِجْمَمْل رْبَغ يف َناَك ْنأَك ٍدِجْسَمْل
 .هب يأت ال اَضَق تقول ادله يف َركَدَتْوَلُهَّنَأ يِضَتَْي اهب ماتق عم م يال

 ذََو

 دل

1 

 41 ط

 اَمأ ءَنيِرَحَأَتْمْلا ضْمَب ُهَلاَق اَمَك ٌرِهاَّظلآ َوُهَو ْدِقَْني قمتي مَل هب ىتنأ ول 59

 َريبْكَت ُهْئَئاَف اَمُهَلَص نإ ُهَنَأ هََظ ْىَلَع َبَلَغ ْنِإَق ةَبْطخلا رخآ يف ُلْخاَّدل
2 

 نوط

 ٌوَتل ُدْعقَي ْدْعَقَي الو ةالَّصلأ ٌماَقت َتَح فق : ب لب ةّيحّتلأ ّلَصُي لَصُي ْمَل ماَمإلآ َعَم مارخإلا

 بلا لبق دجنلا يف الج هو

 اسس
5 

3 
 ع

2 3 : 8 3 
3 
5 
6 6 



 دف ٌينيبْرَشلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

 ها عاو ناعاعاو واع او داعلاسش اع اجرا ول و اسعلاع ءاعداع عاش ادم دعه جاع عادوا هع عاق ع واه واو هع اه ا .عاواول هو واه ههه

 ٌيْسكْرَّرلأ ُهَلاَف امك ٍتاَبِجاَوْلا ىَلَع ٌراَصتْقالآ َرِكَذ اًميِف ِفيِفْحّتلَب ُداَرُْمْلاَو

 َءوُضْوْلأ َداَرَأَو ُتْقَوْلأ قاض اَذإ ُهَنَأ ْنِم ُهوُرَكَذ اَم ُهَل ُلُدَيَو :لاَق «ٌعاَرْسإلأ ال
 2 نإ
 هو < تاور -ئ_ تا 2 ص 0ث 2 2 وأ

 َدْنَع اًهيِف َناَك ْنَم ىَلَع ِةالَّصلأ فيِفْحَت اًضْيَأ ُبِجَيَو . تاَبجاَوْلا ىَلَع ٌرَصَنَف
 و

 .ِهِسولْجَو َربْتِهْلا بيِطَحْل ٍدوُعُص

 هِسوُلجَو ريل هدوُعُ َدَْب لفات َنيِرِضاَحْلآ نم بيِطَحْآ يمل خابت ا

 هيف ُييِدْرَواَمْلا َلَقَتَو َةّيَلكْلاب ُهْنَع ِهِضاَرْعإل تيطَخْل عَمْسَي مل ْنِإَو

 م

3 

 امرا بيلا َدِعَص نو هب نمأب ال تح ماكل نب قرْمْلاَو « َعاَمْجِإل

 تم نبع مالَكْلا حلم نأ لدي ُمْوْحَت ُثْيَح ةالَّصلآ نيب َبَو ةبطخلا َيِدتْبَي هَل

 ٍلَوَأ | تس ب ل ذف نإ هل فالحب ٠ جلا يَا دن

 ىو برن دع د

 عر م 0 1 م متصلا هه ص 8

 0 و ةعمَو ِةَعْمْجلا مام َعَم كرد نم همت

 ءاّييف َرَهْجَي ّْنَأ نَسُيَو «َةَعْكَر ِهِمالَس أ ِهتَراَمُمِب ِهِتَوُذَق ٍلاَوَر َدْعَب ىَّلَصُيَف
24 

 : مفر «ئِناَمّتلا] (ًةالَّصلأ َكَرْدَأ ْدَقَف َةَعْكَر َةعْلُْجْلا ِةالَص نم َكَرْدَأ ْنَم» : لي َلاَ

 ُةَثَناَف ةَعكَدلأ نود َكَوْدَأ ْنِإَو ٠[ : مقر ٌمِكاَحْلَاَو 4186٠١ :مَقَر ةَمْيّرخ نْبَأَو ؛0

 هدا يفاوجو ىو از دهام ودع نبت رخل ولم علل
55 31 

 . مالّسلاب الإ اًهْنِم لّصْحَي ْلصْخَي ْمَل َْأَيْلآ نأ ماَمِإلِل ةقق ضم هع
ُُ 
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 1 0 هاس 0 0 ام م 3 لوو اما لَ 01 5

 لبق هب ٍدتقم ب نا 0 ف

 -17 رم

 ا 000 مقر «قرقبلا] هيض ِهِضَرَم يف كي يل

 َداَك نإ مث هتاَلَص مَن يف ُهَماَمإ اَخُي مَ نإ ةَمْنٍُرْبَع يف ب فم

 َنيِدَتَقُمْلاَو ةفيلحلا ةَعْبج عج ْتَكَن لوألا دعك لأ َكَرْدَأ َةَعْنُجْلا ىف ةَمِيِلَخْل

 فرت لوغو رتل عة فو اأن .1ل 1 مهل مج لِ
 ن

 َكَرْدَأ ْنِإَو اًرْهَظ اَهْتي ُهَنَأ ُهُئيِضَقَو ءِناَحْيَّسلآ ُهَرَكَذ اَذَك ءاَرْهَظ اَهُجَيق ُهَعَم
7 

 و 200

 عم م َّسَكل دعني مك : يوَعَبْلا لاق نك ءاَهَدوَجْسَو نقلا َعوكُو ُهَعَم

2 

 مُهْيلإ َن أ َدَهَشَت اذ اذإف ماَمِإلا ٍةالَص مط َقوُيْسَمْل يِعاَريَو ةَعكَر ماَمِإلَآ
 - ل

 م أ

 .لَضْفأُهَعَم ُهَعَم اوُمْلَسُيِل ُهَل ] ْمُهَراَظِتنَو ْمِهِتالَص َعاَرَف قوم 1 اّمب

 ؤأ ٍناَسْنِإ ْنِم ِءْي يش ىلع كم وج َْع ردع املا ِنَع لحن نمو

 يووم َُنُكَمت لَو نكي ْمَلنَف لِ يكمل وج 1 مرر

 .ِناَحيّسلا لع هو ُمامإل حب م ىَلَع عمل ىلوأ يف اَبوُجوَو عج
 هدوُجس َدَْ هَدَجَ ْنِإَ :َدَجَس ةينَّثلآ يف ِهِماَِإ عوكذ لبق ُهنِ ُهْنِم + َنكَمت َنَِ

2 

 مث هيف َوُه اَميِف ُهََقاَو ِهِعوُكُر ْنِم ّعَرَ ُهَدَجَو ْنِإَو ءقوُبْسَمَكَف اًعكاَر وأ اًمئاق

 َّنِإَو ءاَرفظ اهي ُةعْلجْلآ نتف مَلَس دق ُهَدَجَو نإ هدب هعْكَو لص

 ُةتعكَرف لوألا ُةغوكُر هَل هَل ْبَسْحْيَو ُهَعَ َْكْيلَف ةَيِاَثلآ يف ِهِماَمِ عوكُر يف َنٌكَمَت

 الِإَو ُهْئالَص ْتَلَطَب اَدِماَع اًمِلاَع ِهِسْفن ةالَص ب بقت ىَلَع َدَجَس ْنَف هَل

 ماَمإلا هيمَلاَحُمِل ٌروُكْذَمْلا هُدوُجْس ُهَل ْبَسْحُي آل ْنكَلَو هرْذُعِل لطب ال



1 

 عالم 507 0 0 سه ادس

 0 2 2 ى8 7

 نيام الص يل

1 4 3 
 2 وج

 يع

 ةالّصَو

 ماَمِإلآ الس َلبق َلمك ْنإف دوُجّشل اذه بح ادم لَو انِناَث َدَجَس اذإَ
 ع

 .اََف َّلِإَو َدَعَتُجْلا َكَرْذَأ

 دع د د

 نْيَديِْلا ٍةاَلَص يف ّلْصَف
4 2 
 و 5

 ىلاعت : هللأ ِدِئاَوَع ةَرْنكل : : ليقَو مَع لك ِرُركتن ِدْوَعْلأ َنِم ٌقيْشُم ليِعْلاَو

 َعمْج اَمْنِإَو ءٌداّيغأ ُهْعْمَجَو ءهِدْوَعِب ٍروُرُسلأ ٍدْوَعِل : ليِقَو هِداَبِع ىَلَع هيف

 َنْيَبَو ُهنْيَب ٍقْرَمْلِل :َليِقَو «ِدِحاَوْلا يف اَهموُرَِل َواَولأ ُهَلْضَأ َناَك ْنِإَو هايل

 : ىَلاَعَت ُهلْوَق ةينآلا راَبخألا َعَم عاَمْجِإلآ َلْبَق ِهِتالَض يف ٌُلْصألَأَو
1١ 

 ئحضألا َةالَص هب َداَرأ 21+ :ُةيكلأ /ٌرثْوَكْلا ةروش ]٠١8 © َرَحْخأَو َكِْيَرل لص »

 . ةرجهلأ َنِم يناثلا ةََسلَأ يف رطفلا ُديبِع ُديِع كي بل ُهَلاَص ٍديِع ُلَوَأَو . عدلا

 ةماو <

 : ةالّصلَأ ِنَع ٍلِئاَسلل قي هلل (هَنس ٍنْيَديِعْلأ ًةالَصَو) : لاق هك

 ال» : َلاَق ؟اًهَدُي ُرْيَغ ّىلَع لَه :ك هل َلاَف «وِداَبِع ىَلَع هلأ َنهبتك ٍتاَوَلَص ُنْمَخ

 هَجاَم ْنْبَأَو ١ : مقر لال“ ١/ 2 ٌيَئاَسَلَأَو ؛ ٠٠ :مقَر 35/؟ وام وبأ] (َعَوَطَت ْنَأ َّ

 ؟ ١ ةز/ا/ : مَقَر 2/١ ٌيِمِراَدلأَو سقف : مَكَر فاد /ه ُدَمْحَلَو : مقر ١/4

 : مَ 91/5 َةَْيَش يبأ ُنْبَأَو ؛ 407/0 : مْفَر فر قار ُدْبَعَو ؟274 : مُقَر 2177 ١/ ُكِلاَمَو

 21075 /1 َناَِح ُنْبَأَو ؛١١٠ : مقر .407/7 اَوالَّصلَأ ِرْذَق ميِظْعَت١ يِف رضن ُّنْب ٌدمَحُمَو 1



 ١ ٍعاَجش يب َلَح يف ٌعاَتفإلأ » الك

 و

 ةَرْيبكَت ئَوِس اًعْبَس ئلؤألا ْيِف ُرْبَكُي « ِناَتَعْكَر : َيِهَو . كَم
 5 ماَّرْخِإلآ

 يف ُنيِناَرَبَطلاَو ؛419 :مَقَر 2810/4 ُءاَيَّضلَأَو ؛؟5008 :مَقَر 28/1 يِقَهْيَبْلاَو 45417 :مقر

 . [.ُتباَت ٌحيِحَص ٌثيِدَح :788/77 ؛ِديِهْمَّتلَأ» يف ربل ِدْبَع ُنْبَأ َلاَق ؛اله : مْفَر 247/١ َنييِماَشل
 . اهْيلَع هلي هَبَظاَوُمِ تكول هو كو

 ني جال ِْيَ َنَح يف ُلَضْفَأ يه ّىهَو «ةَعاَمَج ُعَرْشتَو

 ةأْرَمْلأَو 2 هر اًضْيأ شنو اَدرَقْنُم ُهَل ٌنَسُتَو «َةَعاَمج اَهتالَص ُهَل
 .ةَعْلجْلا طو دش شت الع فَقَوَتَي الق ٍنْفاَسْمْلأَو ىَتنْحْلأَو

 َعِفترَتل اَهُريخْأَت ُهَسُيَو ءديِعْلأ م موي ّلاَوَزَو ِسْمّسلَ عولط َنْيَب ام اَهَنقَوَو

 . عابتالل حم دك ُسسْمّشل

 نشلاَو ٍطِاَرَلاَو ِناَكرَألا يف اَهُمْهْحَو عامجإلاب (ِناَعْكَر َيِهَو)
 ءاَمّزكَأ اًذنَه . ئكضألا وأ رطل دبع ٍةالَص هب هب مر ءِتاَوَلَّصلَأ ٍرْئاَسَك

 ميِدْقَتب ء(اَعَْس ىلوألا) ِةَعْكَّرلأ (يف ُرْيَكُي) : ِهِلْوَق يف ٌدوُكذَم اَهِلَمْكَأ ُناَيبَو
 َلْبَقَو حاتيفالآ ِءاَعُد َدْعَب دمَب (مارخإلآ : ةَريبكت ىَوِس) .ِةَدَكَوُمْلا ىَلَع ِنيّسلآ

 يف ِنْيَديِعْلا يف ربك لي ؛ هنأ كَنّسَحَو [0- :مقر] يِذِمْرَتلأ ُهاَوَر اَمِل :ِذوَعتلَ

 . ةَءاَرِقْلأ َلْبَق اَسْمَح ِةَيِاَثلآ يِفَو «ةَءاَرقْل َلْبَق اًعْبَس ئَلو الآ

 اَهَلَعَجَو ٠ عبّسلآ َّنِم ْثَسْيَل ماَرْخِإلَأ ةَريبكَ َّنَأ ٍْمَصُمْلآ ة َراَبع ْنِم َمِلْعَو

 دعي لتعم واهم كلا أ انتا“ ف اهم أو لاو ذل
 ىلل ُدْمَحْلاَو ىثلأ َناَحْبُس» :َلوقي ْنَأ َكِلَذ يف ُنُسْحَيَو ؛ُدّجَمُيَو ٌرَكِيَو



 د ٌينيِبْرَشلآ بيِطَخْلا َدَمْحأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 2 لس

 . ٌتاَحلاَّصلَ ُتاَيِقاَبْل ّيهَو ِلاَحْلأب ٌّقئال نك ربك ف هللَأَو

 0( ِتاَوَلَّصلأ َّنِم اَهِرْيَعَك ةَحِت أ ارو ألا م ا

 (ماَيْلا ِةَربْكَت ئوس اَسْمَح) مالا ربحت دعب (ةيلا) ةَعْعَولا (يف) َربكي
 8-5 ب تو رهو . ملال تل لل قيال ٍةفّصلأب

 . تاَوَلّصلأ ربك نم اهِرْيَمَك عيمجْلا يف
 ف امك ِنْيِتربكَت لك َّنْيَب هِرْدَص َتْحَنه ُةاَرْسُي ل ع 2 ني عيد ْنَأ ُنَسُيَو

 . ماّرخِإلآ ٍةَريبكَت

 ٍهِذَهَو ءٍتاَعَكَيلأ ِدَدَع يف اَمَك لكلاب َلَخَأ ٍتاَريِبْكَتلأ ِدَدَع يف كش ْوَلَو

 ءاَضَْ لَو اًضْرَف ْتَمَِلَف «حاتيفالآ ِءاَعْدَو دْوَحَتلاَك ٍتاَكيَهْلا نم ثري

 يف َرْبَكُيَو ءاَهوُرْكَم َنهِضْمَ وأ َنِهَُكل كلا َناَك نو َنيِكرتِل ُدْْسَي لَ
 . دم امك اَهِتاَكيَم نم ُهَّنَأل اَعَلْطُم ديعلا ِةْدلَص ِءاَضَق

 ءاَهَكَراَدَتي ْمَل ةَحِتاَفْلأ مْ ب مَ ولو ٍَءاَرقْلآ يف َعَرَشَو تاَريبكتلأ ين لَو

 ال حاتيفالآ َلْبَق دَوَعَت ل ام فالخب ربك أَرَقي ' 1و وحل َدَْب اَهَرَكَذَت وََو

 . اًحتْفَتْسُم ُنوُكَي آل وَحَّتل َدْعَ ُهَنأل هب هب يِنأي
 جا 2 #0 مهر 72 ملأ َّنْهَي 2 نا سا

 روش ١01 < ق# :ئلوألا ةَمكَكأ ىف ةَحتاَفْلا َدْمَب ارقي ْنَأ 58

 ِحَبَس# وأ ١ .ةهكا ارمقلا روش هدد 4ُةَهاَكلأ ترف » : ةَيناَّثلأ ىِفَو ء[١ :ُهيآلأ /ق

 ٌةَروُس 58] ةَيِشاَعْلاَو لوألا يف ١[ : ةيآلأ /ىلغألا ٌةَروُس 1 *« لكلا كَم مسأ



 ) عاَجش يبأ ظاَمْلَ َلَح يف ٌحاَنقِإلأ ل ففي

 اًعبَس اَعْبَس ةَيِناَنلأ َيِفَو ءاَعْسِت ئّلؤألا ئِف ف ديك رْيَتَبطخ اًمُهَدْعَب ْتْطْخَيَو

 - 9 2 سر ةادرم 6م معمر مى هر

 .درفتُمل ال َةَعاَمَجِل (نّيتبطخ) .نْيَتَعكَدلأ :يأ ء(اَمُهَدْعَب ُبطْحَيَو)
 وع ها ياس 2 2 0 8 هما ار 6 2

 ةَمْوَحَو . َيِناَجْرُجْلِل اًهالخ «ٍطوُرُش يف ال ِنَنْسَو ٍناكْرَأ يف ِةَعْمُجْلا نَيِبْطْحَك

 ؛ اًنآْرف ِةَيآلآ ٍنْوَكل لب ءاهيف اَنُكُر اَهْنْوَكِل َسْيَل اَمُهاَدْحِإ يف ةْيَآ بْنُجْلآ ةَءاَرِق 7

 ةَبْطْحْلأ ْنْوَكَو ؛ٌعاَمَّسلَأَو ٌعاَمْسإلأ َهَنُسلآ ءادَأ يف ديمي ُهّنَأ ىَنْخَي آل نكل
- 

 2 رس

 .ةّيحضألا ئَحضَأ دع يِفَو «ةَرطِفْلا رطف ٍديِع يف كن 30 2و أ كسي

2 2 

 لَ َةَعْمْجْلا ٌةَبطخ : ِرْشَع ةَعوُرشَمْلا ُبَطْحلآ :اًنثمن اًنئَمِيَأ َلاَق :
 8 + الإ قالَ َدَْب اه َهَلَكَو ؛ّمَحْلا يف ٌعَبْرَأَو ء .قنيشالاو يقرأ

 ئَداَرْفَف 1 َّحْلآ يِ يقابل مالا لإ ناين اهْنِم ٌلُكَو ءاَهّلْبَمف ةَقَرَعَو ةَعْنَجْل م

 ىَلَع ة ةاَنتَمْلأ ميِدقَتب (اًعَسِت ىئلوألا) ةَبْطْخْل حاتيفأ (يف) اًيذن (د:5كيو)

 ةدَحَومْ ىلع نيل ميِدقتب (اَعْبَس ةَيِناَتل) حاتيفأ (يف) ُرْبكُي () نسل

 لوألا َةَعْجَدلأ َّنِإَق إف «ديعلأ ةالَصب يبخل اهبْشَت عيجْلا يف اًداَرْفإ ٌءاَلَو

 ةَريبْكَتَو ماَرخإلأ ةَريبْكَتَو ٍتاَريبُكَت َعْبَس ايف َّنَِف ِتاَريبُكت عسي ىَلَع لوتس
 تاريبُكَ َسْمَح اًهيِف َنِإَ تاريبُكَت عبس ئَلَع ةَيناّثلآ ةَعُكَدلاَو هَ

 ُداَرْفإلَأ اَذَكَو تا َريِبكَتلَ يف نس ُءالَوْلَو عوّد ة ةَريِبكَتَو ماَيِقْلآ هر

 ُثاَريِبكَتلََو اج ريك كنت ان ذأ يطري لك نت ولد

 جب



 36 يتلا 2 مديخلا دعا يندئعتل

 يفشل ِْيَلَع صن اَمَك اهل َةَمَدقُم لَ .قبطْخلأ نم ْتَسْيل ُتاَروُكدَمل

 ْنِإَو ِنْيَديِعلِل لْسع ّنُسَو هٌُهْنِم ْتَسْيَل يِيَّلأ تم همم دمي وكي دف ءيَشلأ عاف

 َدْعَب ٌريكبَتَو ليلا فضي ُهَنفَ ٌلْحُدَيَو «ةنيز موي نذل ءروضُحْل ْدري مل

 يف ٌروُصضْحْل ٍلجَحُيَ َقالَّصلا َتَقَو ٌماَمِإ َرضَْي ْنَأَو ماَِإ يَ حصل

 ِتَقَوَو ةيحضألا ٍتفَو 3 است أ َُتَمْكَحَو «ًاليلق رْطِف يف ُهَرْخَّويَو ؛ ئكضأ

 هِقيِضَك رْذُعِل الإ هن َرَشِل ُلَضفأ ٍدِجْسَمِب اَهَلْعِفَو قالَّصلآ َلْبَق رطِفْلا ِةَقَدَص ةق

 َبَعْذَي نو .ويف ُتْطْخَيو لَم نم ات لحس ٍدحَمْلِئخِ جَرَ َذإَ

 ْنَأَو عك ٍريِصَق يف َعجَْي نيكس اًيِشاَم ليوُط قيرط يف ة ةالَّصلِل
 اونو َنوُكي أَو ءِرْمَت ىَلَع َنوكي نأ ئلؤألاَو رْطِف ٍديِع يف اَهَّلْبَق لكَ

 عاّمتزأ دعب دْعَب اَهَلبَف َلَْت ُهَركُي لَو ءئكضألآ ٍديِع يف لكألا ِنَع َكِسْمْيَ
 هند .ةرك الإ كِل جلا عمشت م دب ان وامل سنشلا

 اَهلْبَق ُلُكَسلا هَل ُهَرْكُبم ُماَمإلآ اَمَأَ .يلكْلاِب بيِطَحْلا ِنَع ٌُضِرْعُم َكِلَد

 .مهَألآ ريب ِهِلاَغِتْشال اَمَدْعَب

 «(ديعل َةَلْيل ل نم سْمّشلا ٍبوُرُغ ْني) ْجاَح َرْيَغ ٍدَحأ لك اًبذت (ْبَكيو)

 تربع قوسألاو لوتس يف وص فَ حض را دبع :ْي

 5لآ (ةَرَمَبْلا ٌةَررُس ؟] *# ةَّدِهْل اواي خس »ا : ىَلاَعَت ُهلوَق ِلَو 0 يف ُهَليِلَدَو

 عاقل نط 4 اقركشإر) . َناَضَمَر ِمْوَص ةَّدِع : يأ كلم

 ِتْوّصلأ ِعفَر يفَو لوألا ئَلَع ُساَيِقْلآ ينل يِفَو الم دْع ْيَأ لمد
 هه

 ْتَرَضَح اَذِإُهَّلَحَم َّنَأ ده اَظَو َهَاْرَمْل هْنِم ٌيِعِفاَلَأ ىَنْدَبْسَأَو ءِديِعْلا راش ُراَم ذإ
 ع

 أ



2 

 َلْخُدَي ْنَأ ىلإ) ٌريِبكَتلأ ٌرمَتْسَي دسيو , ىتنخلا اََلْثمَو .مِجِوْحْنَو اَهِمِراَحم ِرْيَغ ّعَم

 ام ئَلْوَأ ٌريبكَتلأَف هْيَلِإ خا ٌحاَبْم ام ٌماَلَكلأ ذِإ «ديعلا ةالَص : ْىَأ «(ةالَّصلأ يف ُماَمِإلَأ

 هيرشي ارم نص مْوَيْل ٌراَعْشَو ئلاَعَت هلأ ْدكَذ هنأ هب لع

 ِةاَصَو ََئئاَف ْوَلَو لفاَوَتلََو (ضْئاَرَمْل ِةالَص َفَلَح ئحضألا) ٍديِع (يف) ٌرْيَكُي ()

 ميَأ رِخآ ْنِم رضَعلأ) ِةالَص ِدْعَب (ىلإ َةَفَرَع َّمْوَي حْبْصض) ِةالَص ٍدْعَب (ْنِم) ِةَراَتَج

 ِرْخَتلأ مز َْي ِرْهَظ ْنِم ٍةالَص لك َبِقَع َبَِقَع ديكَيَف ُجاَحْلأ امَأَو . عابتالب ةثالثلا (يقيِرَْتل

 أل ضيا بأ رخآ حْبُص ِبِقَع ىلإ يتلا ِتْهَوءاهتنأَدْعَبِتلَص ُلَوَأ ان

 شيل َنَأل يبي لب «ٌرْبكُي ال َكِلذ َلْبََو «ىمِب ِِتالَص ٌرِخآ

 هدي هيف ديلا 8 الق ءرطِفْلأ ٍديِع يف ُتاَولّصلآ َرَكَذ اَمِب َجَرَخَو

 .الَسْرُمَو اَقَلطُم ُهَلِبق اَمَواديُم ئّمَسُي ِتاَوَلَّصلآ َبَِع ُريِبْكَلاَو ِهِدوُرُو
 هنأ ثيكأ هنأ كيكأ ةشلأ» : (ةيوبخمَل ُةُتَعيِصَو)

 ةريبكتلا دعب ديزي ْنَأ « ملا يف نَسَحَتْسَأَو فٌدْمَحْلا ل 1 هلأ ٌربكأ

 ل كايِصأَو َةَرْكُب هلل ناَحْبْسَو اريك رش ُدْمَحْلاَو «اريبك ُرْبكَأ هلل ١ : تلات

 ٍِ دورا رك وَلوَن نيد ُهَل ل نصلح فاي لإ ُدئَْت لَو 38

 ١ هلل

4 

 هللإ ال بك



 كفل كنيبرسلأ بيطَخلأ َدّمْحَأ نْب ٍدَمَحُمل

 سس مسام 0001007

 ُْهُنداَهَش ْتَناَك ْنِإ َهُث ءْرطْفنَف َنيِناَلَتلَأ َموَي وي ٍلاَوَش لال ٌةداَهَش لبن م

 َعاَمِتْجالَ عَسي ص رب ٍكاَوَّزلآ َلْبق

 نب مْوَيلآ َدْعَب ْمُهّنداَهَش ام ءاَمُؤاَضق َ ةيرأ ىَتَم َءاَضَق ّلَصَتم لَو كاد
 لي اد ِدَعْلآ َنِم ىَّلَصْتَف ءِديِعْلا ِةالَص يف يف بقت الف بولا دَاوُدَ

 294-5 ول اًميف ُةَرْبِعْلاَو الهلا ةَيؤُرب ِنْيقَلَعُملا قِعْلاَو قالَطلآ عوُفْوَك اَهِْيَع يف

 2 مور ع 00 27

 . يقتل في ةدغيوُدْعَو الالب اه :

0 24 2 1 1 .5 

 ٍلِئنيِح َديِعلآ ئَلَص اَهنِم ةعكَر أ ةالّصلاَو
 0 - و

 ام 2 مم ه2 مال ه6 00 بام للم ني
 ِديعلاب ةئنهتلا يِف مالك انباَحْصَأ ْنِم ٍدحَأل رآ ْمَل : : ٌيِلوُمَقْلَأ َلاَف : ةّميَت

 هر 2 ١

 هىدو 12 0 اك 4 000 مؤ 2 06 28 رم م

 نع ٌُئرِذْنُمْلا ظفاَحْلا َلَقَت نكل ءئساّنلأ ُهَلَعْفَي اَمَك رّهْشَألاَو ماَوغَألَأَو
 8 71 ريس عار 1 010 01 0 َّع 3-5 0 37 م

 ءهيف َنيفلتخم اولاَرَي مل َسانلأ نأب كلذ ْنَع َباَجَأ هنأ ٌيِسِدقَمْلا ظفاحلا

 ةَعّدب الَو هيف ةنس ال ٌحاَبُم هنأ ُهاَرأ يِذَلَأَو
 ١ ب

 قر م و 7 7 0 < م م هلم 2 6 3 7 1 1 27

 «ةعورْشَم اهنأب كلذ للع هعالطا دعب رجح نبأ ٌتاَهْشلا تاجا

 506 !+ َلاَقَف ائاَب َكِلْذِ [.14/* «ئَربُكْلا ٍنئْشلأ» يف] َدَقَع ع هيقهبتلا نأ

7 

 انم هلأ ( َمَت١ :ٍديعلآ يِف ضني ْمُهْضْمَب ألا ٍلْوَق يف َيِوُر ام ُباَب

 ل ءاك١01 - 50143 ٍةَقيِعَض ٍراَثآَو ٍراَبْخَأ نم َرِكذ ام َقاَسَو ء4َكْنِمَو

 ُتُدْحَي اَمب ٍةئيَتلَأ موُمْعِل ٌحَتْحُيَو :َلاَق مث ؛َكِلَذ لْثِم يف هب ُجَتْخُي اهَعوُمْجَت

 يف اَمِبَو ) ةيزتلاو رغشلا درجش ةيجررشب ةففف نب عفان وأ ةعشب نب

 يف ِكِلاَم ِنْب ِبْعَكْنَع 0/4 كَ كلْسُمَو ؛ 4418: مْقَر ُئِراَخْبْلا] ( ْيَحيِحَّصْلأ»

 نإ ئَضَمَو هبت لوب رب اَمَل ُهَنَأ َكوُيَت ٍةَوْرَغ ْنَع فّلَخَت اّمَل ِهَتَبْوَت ةّصِق

. 



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلأ لح يف ٌعاتفإلا م

 هع رفآ ديب نب حط لماع بلا
 ليدل مطعم ِءاّيخِإب َكِلذ ُلُصْحَيَو :ةدابِعْلاب ريع يل ءاخإ ُبَدْديَو

 ل و 32 5 0 4

 ٍناَقوُسك :اًمهيف ُلاَقُيَو ,«حاحّصلا» يف امك حّصفألا وه اذلَهَو
 نب ع 2 2 مة م و همر اف واع 7

 اهي ِمدَعِل هل ف ال سمشلا فوّسك نإ ةكيَهلأ ٌءاَملع لاق نافوسخَو

 نيب مطب لوخت : رمل امن ءاَهِمْرِج ْنِم اَهِئَّوَض ةدافتْسال اَهِسفن يف
 2 هل اك سا ع ما كه لك - دع امي َّءَم و

 8-0000 َّنَل هْئْرَض / باب ةَقيقح ةَقيقَح فيقع رمق ٌفوُسَح كَ اَئْوَص

 هيف َقنَي الق و ُهَنْيَيَو يشل نيب ضرألا ل يب قوش سمس

 نيكل ارثجتكالا : نات هنو ة عاملا لبق َكِلَذ يف ُلْصَألَو ؛ جي
 ءاَمِهِفوُسُك َدْنَع : ْىَأ ع[ ةيآلا /تلَصُ ةَروُس 411 # لإ د اوُدَجَسآَوِرَمَقْلِل و

 تح 2
5 
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 ِءاَضَعْلا ىف : ام مزج لِ طْقَي امنع ْثْدخَي ؛ٌيِواَمَس ٌمِِتْعَت :8ءانموو ُفرْسُخْلاَو ُفوْسُكْل )00

 نيبنّملا فوُنُكْلا ثدخَ .ةعاهض ُبْجْحَيف َرَحآ ماَمَأ مج وحتي ادن وأ ٍَرَخآ مزج ىلَ

 ُكوُمُحْلا ُتْدْحَيَو .ضرألاَو ِسْنَّسلا َّنْيَب ِرَمَعْلا ِروُرُم ًءاَنثَأ َكِلْذَو ٠ «ُسْمّشلآ ملت اَمَدْنَ

 ُفوُمْحْلَأَو ٌيسْمَّسلَ ُفوُمُكْلاَو . ضْرَألآ ِظ يِف هِروُرُم َءاَنْثَأ مقل ُمِلظُي اًمّدْنِع ُيِرَمَفْل

 و .اَتيَِت مقسم طخ لع ُرمقْلاَو ُسمّشلآَو يضزألا ٌنوُكت امد لِ ُتْدْحَي ال يمل
 يس ا نأ ُنِْنُي لَم ىلَعَو .ِةَديِدَش ل ِفوُمْحْلاَو ٍفوُسْكْلأب ويش َنوُيكَلَمْل

 ضرألا ىَلَع ٍةَفِلَتْحُم َنِكاَمَأ نم و ةَيِرَمَق ٍتاَقوْسَُُاََتَوِنايِسَْش ِناَوُسُ



 ذر هدف قلا لطَخلا َدَيْشَأ :: دكحمل
 ٌينيبرشل بيك لس -ِ

 ىهمو - 2 نق ساس 6

 تتاف نإف 43 ٌةَدَكَوُم ٌهَنُس فؤسكلا ةالصَو

 َةواَد وُبَأَو 43917 :مْفَر 2304/١ ُيِراَخْمْلاَو 490١ :مُقَر 218/5] ٍمِلْسَم ربخك ٌراَبخَأَو

 هَجاَم ُنْبَأَو ؛1474 :مقَر 027 /* غ ٌيَئاَسنلَأَو ؛ِدِهاَشلآ ٌعِضْوَم هيف َسْيَلَو :مقَر 0 20

 ُنْبَأَو ؛ 070١ :مقر 925 ُدَمْحَأَو 1 :مَقَر 2181/1 ٌكِلاَمَو 4115 :مقَر 0

 َسْمْسْلا نإ) :[1741 :مَقَر 2919/"* ةمْيّرَخ ْنْبَأَو ؛149 :مَقَر ءالا" :ةَحْمَص ِدوُراَجْل
 ومع
 اف «ايعي لَو دَحأ سوم ٍناَمِكَي ال ىشأ تابآ ْنِمٍناَآَرَمقْآَو متنأ

 : لأ ُةَص لَضَو) .(ْمُكب اَم َفِشكَْي تح اوُعدآَو اوَُصَف َكِلَذ
0 

0-4 
 ٠ ٠. 9مم: .٠ 01 14 2 .-

 اًهلعف دلع 26 (ٌةَدكَوُم) (هِرْيْغَو روك أ ليلّدلِل 60 ب ففوُمْحْلل

 7 م و

 ُيِئاَسَسلَأَو ؛997 :مْقَر 07/١" ُيِراَخْمْلا ِناَحْيَّشلَأ لآ ُهاَوَر امك .سْمَّشلا فوُسكل .:

 هم

 ُنْبَأَو ؛5870 : مْفَر ء/5/17 َناَجِح ٌنْبَأَو ؛؟؟١ 505 :مْقَر ءالال /ه ُدَمْحَأَو ؛7١16 :مُقَر كدا #

 ِنَع ِهباَتِك يف َناَبِح نبأ ُهاَوَر امك ٍرَمَقْلا فوُسْخِلَو ا : مقر 70/5 ةَمْيَرْخ

 مع َىِراَخْمْلاَو ةقيض : مَقَر ا ناجح ِنْبأ حيِحَص) ْعِجاَرَو ُهْدِجَأ مَ (ِتاَقثلَأ»

 َدَمْحَأَو ؛1198 :مْقَر .155/ َيِئاَسَنلَآَو ؛107 :مْقَر .575/7 اَمِلْسُمَو 4٠٠١4 :َمْقَر

 اِنْيَحِيِحَّصْلأ» ربَخل . 5 يمل اَمنِإَو هنأ َبَْظاَوَو [؟1 : مُقَر 2,2

3 

 هر

 م 0

 *َّلاَق ءِسْمَخل : ْىَأ ؟اهليع + ّيَع لَه ١ ١: :مقر يسم ؛45 :مفَر ُيِراَخَبْلا]

 ةَلَصَك اَهَل ناد ال ٍووجْسَو عوُف 2 ُتاَذ اَهَّنَأَلَو .(َعَدَّطَت نأ

 ىَلَع ُلوُمْحَمَف ؛اًهَكْدَ ْروجَي ال : مألا» يف َيِِفاَّسلآ َُْ اَََو ِءاَقْسِتْسالأ

 ٍمَدَعِ ٌفَصوُي دق ُهوُرْكَمْلاَو َنَحَأ م ْعِضاَوَم يف ُهَمالَك َقْفاَوَمْل اًَمِدُكَأَبل ةها

 0 يوت عاجل 0 اج
5 



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْلَ ٌَلَح يف ٌعاَْفإلا» 00غ

0 

 يف ٠  ِنْيَبعْكَر ِرَمَفْلا فوُسُحَو سْمَّشلأ فوُسُكِل يأ . ّضقن ْمَل

 . هية نامي كو

 مَل) .رخقلا عولطب ال سلا عولطبو ءالجالاب مَا فوم الص ُتاَوََ

 ُبوُوُمْلا وأ ةالجنالا لَصَح نق تحرش هلال يذلا يملا لاول (َضْع

 .فاللخ الب ْلطِبَتْمَلاهِئاَنَأ يف ٍرْمَقْلا يِف ٍسْمَّشلا ٌعوْلُط ْوَأ ٍسْمَّشلا يف

 لك يف (ِنْيتَعَكَر رَمَقل ٍفوُسْحَو ِسْمّسلَ ٍفوُسكل) ُصْخَشلآ (يَلَصُيَو)
 ةْعبَوْقَي فوم ِةلَص هب مرحي ومالك يف يتأَيَس امك ٍناَعوُكُو ٍةَعْكَ

 ٌعَكْرَي مانت ةحئاقلا ري مك لِيَ هَ ُعَكْرَيَو ةَحِتاَمْلَأ ْدُوَعَتلَأَو مايفالأ

 هْذَهَف « اََلَحَم يف ةَأَمَّطلاب يِتأيو «ِنْيتدَسلآ دسمان ليما

 : ْىَأ ءاَهّلَقَأ اذه َّنِإ : ُهَلوَكَو ؛ ؛ عاَبمالل َكِلدَك يات َةَعكَر يلَصُي م 1 (ةَعكَر

 مالك ىَضَتَفُم ْنَع «ع ٍرْمُجَمْلا» يِفَق اَلَِ «ةَداَيرلَ هزه يب اف عرش اذإ اذإ

 لَّمْحُيَو .ِلَضْنألل كرات َناَكَو ْتَحَص رطل نس اَهُلَص ْوَ هن ِراَحْصأل

 ِثْكُم لوطل َرَثْكَأَف ثلاث عك ٌةَداَيِز ُروُجَي لَو .ٍِلاَمَكْلا ُنَقَأ ُهَّنَأ َلَع

 ىَلَع ُداَرُي آل ِتاَوَلَّصلأ ٍرِئاَسَك ِءالجنالل عوكُر ٌطاَقْسِإ ُروُجَي الو ءفوُسُكَل

 ٍتاَعوُكُر ثالث 1٠١[ :مقَر ماله + يقبل ٌدَرَوَو .اًهنم ٌصقنُي ال و َو اًهِناَكْر

 يف ِنْيَعوُحْولأ تيِداَحأ نأ ْروُهْنُجْلا َباَجَأَف ؛ةَعْكَر لك يف ٍتاَعوُكُر ُعَبْرَأَ

 ْحَضَأَو و ْرَهْشَأ َيِهَف 8٠ :مقَر ٌيِلْسُمَو ٠١9١ :مَقَر : ٌيِراَخْمْلا] ا ِنْيَحِِحَّصلَ»

 . ِتاَياَوّدلَأ ةّيِقَب ىَلَع ْتَمّدَقَف

 «(اًمهيف ةَءاَرِقْلا ليطُي) .ِدوُجّسَلأ َلْبَق (ِناَماَيِق ِةَعْكَر لَك يف) اَهْلَمْكَأَو

 اسس مدس

3 

0 

 تع 1 دسك و



2 
 م6 5 0 م ا هس ةّ

 ُينيبْرْسلا بيطخ لا دّمحأ ِنْب ِل 7
 ل

 ل

 : ِدْوُجُسلَأ َنْوُد اَمِهَيِف حبب ل أ لْيطُي ٍناَع

 نم اهِقِباَوَسَو ةَحتافلأ َدْعَب ملا يف 4 هْيَلَع صن امك لَو مايِقْل يف أرقي

 ماَيِقْل يف ْأَرَقَيَو ءاَهَرْدَقَف ّيِإَو «اهنَسْخَأ نإ اَهِلاَمْكب رق ْذُوَحَتَو اف

 ماَيِقْل يِفَو ءاّهْنِم َنيِسْمَحَو َةَئِمَك ِثلاَّثلأ اقل يِفَو ءاهنم يآ يك يناثل

 ايلا يف أَي هنأ يينوِلا يف منو . عيِمَجْلا يف اً  اًهنم َةَئِمَك عبا رلآ

 عباّرلأ يِفَو ءاَهَرْذَق وأ ءاَملا ثلاث يِفَو ءاَهَرُدَق وَ َناَرْمِع لآ ينل

 بيرل وه لب اةاليخأ نبل هلأ ىلع نوفل ءاهَرْدم أ ديال
 و

 عوكلا يف ُحبَسْبَف «(امهيف حب لآ ليِطُي «ٍناَعوُكر)ٍةَعْكَر لك يف (و)

 عوكل يِفَر ربل َّنِمٍَِم َرْدَق و يمول يف ٍةَعَبْرَأْلا ٍتاَعوُكْدلأ َّنِم ٍلّوألآ
 نيس بدي اهنم عبس َرْدَق ثلاث عوكدلأ يف ىفَو ءاّهنم َنيِناَمَث َرْدَق ينال

 ةاَنعَمْل ميدقت ْنِم ؟هيبَسلأ» يف اَمِل اقالخ 'جاقنمْلا يف امك ِةَدَحَوْمْل ىَلَع

 توُبثل عيِمَجْلأ يف يَ اَهْنِم َنيِسْمَح َرْدَق عيال يِفَو «ِنيّسلَأ ىلَع َةّيِقْوُمْلآ
 اَهْليَطُي الق :ْيَأ ؛«(ٍتاَدَجَسلآ َنوُد) .ريِدقت الب َعراّشلآ ص ليتل

 هْيَلَع ئَرَج ام اَذلَهَو ؟ لاو يتلا عوُمؤلا نب لادا اَّنْيَب سولُجْلاَك

 يف َتَبتَو ُئِوَوَبلأ هَعبتَو حالَّصلآ ُنْبَأ ُهَلاَق امك ٌحيِحَّصلَو « ُنيِعْفاَّرلأ

 ففوسكل هاي ِهيالَص يف (4 ١" مفر ٌمِلْسْمَو ؛1047 :مفَر يراَخْملا] (ِنْيَحيِحّصلأ١

 لاق اهب يذل عودا خت اهني هنأ يبا بات يف َصنَو . سهل
 يناثلا عوكولأك ي ىناّثلأ ُدوُجُسْلَأَو لول عوُكُدلآَك ُلَوألأ ُدوُجُسآَ : ٌيِوََبْل

 مل َنِإَو ةلاطإلا هذه ٌُتاَبْحَتْسَأ مهمالَك ٌرِهاَظَو . اًةَضْوَرلأ' يف ف هّراتخأَو
2 

1 

 هه ص

 ةَردنلاب ب كمل َّنْيبَو اَهَنْيَب َقّجَقُيَو :ٌنوُموُمْأَمْلا اهب َيضْري



 ) عاَجش يبأ ظاَمْل لح يِف ٌعاَنقِإلآ 0 م

 م 8 وع رييمم و ٠
 5 . 24 29 هءاصار

 نك َيِهَو ؟اهلقأ ئلَع ّلَمُْي لَه َقَلطَأَو ٍفوُسُكْلا ًةالَص ْئَوَن ْوَلَو

 يبن ُهوُلاَف اَم ُاَيِق ٍنْيَعوُكرب َنوُكَت نأ َوُهَو ءِلاَمَكْلا ىتذأ َْلَع وأ ِرْهَظلآ
 هل هم هل

 20 َكِلْذَك انه َنوُكَي نأ ْيَغَو لَآ َنْيب دّيَحُم ُهّنَأ ِرِْ أ َةالَص
0 

 .ةرخد

 :41٠١4 :مُقَر ُيِراَخْبلا] نّْيَحيِحَّصلأ» يف امك عابتالل اًهيف َةَعاَمَجْلأ نست

 ىف امك ٍرِفاَسْمْلَأَو ةأْرَمْلاَو ِدْبَعلَأَو ِدرَمْتُمْلِ ٌنرَسُتَو ء[و4١ :مْقَر ٌيِلْسْعَي

 ُتاَوْهَو م 3 ةالّصل 3 1 اوف ريغ ءاّسنلل ٌنسَتَو ((2عومجملا»

 . ديِعْلأ يف هريظنُك عِماَجْلا يف

 ٍديِع َْنبَطْحَك (ٍنْيِيَبْطُح) .: الَّضلأ َدْعَي : ْيَأ (اَهدْعَب) ْماَمِإلآ (ُبْطْخَيَو)

 لَو ةَعامَجْلل ةَبطخلا ّنَسُت : اَمَنَِو :هِدوُرو مَدَعِل امهيف ٌرْبكُي ال نك رم اميف

 َةَبْوَت ْنِمِريَخْلآ لف ىَلَع َنيِعِماَسلَا اًمهيِف ْتْحَيَو درْمْتُمْلأ فالخب َنيِرِفاَسُم

 :ةُواَدوُبَأ] هِرْيَغَو ٠ 65 :مفدا ٌيِراَكُْلا يف َكِلَذب رمال اَهوُحَنَو قمع ةَقَدَصَو

 7 2 ر مهر .[ ١ 7737: ور 01و الأ أ كاَردَتْسُم) 4١١97 : و

 و
 0 م 8 م م م 0 يو. ته ص _ وفر 2

 رفطظلا ملقَو رعشلا قلَحخي فشتتلا اَمَأَو .يبفوسكل وُمكْل ةالَصل لشعلا َّنَسُي و

 - ْط - م 2 2 13
 هت 0 0

 و 200 ا هم و < و و 020 200 ةضخي هي َحَدَص 4-5 2 وو 0 08

 ْمَلَو ءٍلاَحْلأِب قئياللأ ُهَّنأل ِءاَقْسِتْسالأ لَعا اًساَِق ٍةَلْذِب ٍباَيِث يف ُّجُرْخَي
 ريك اس . يدي
 .هل ضَّرعَت



 ٌيِنيبْرْشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَّمَحمل :/ما/ علا 6 1 م مك هم

 ّ ص 2 0 .٠

 . ِرَمَقْلَأ فوُسخ ْيِف ُرَهْجَيَو ٠ سمشلا ففوسك ْيِف ٌرِسْيَو

 71 0 5 ص ََ 8 ع مه يدا رم نر 70 وع سرس سريا 2 0 0

 كرردا ةيناثلا وأ ئلوالا ةعكّرلا نم لوا 7 يش ماَمِإلا كدا نمَو
 2 هه 2 ع 2 2-2 رم 2 2

 م ِناَث ِماَِق يف وأ ٍناَث عوكُر يف ُهَكَرْدَأ وأ ءِتاَوَلّصلأ ٍرِئاَس يف امك َةَعكَّرلأ 03 ه0 هامل ءلش وع م مجسم م#؟ ى؟ نى ام | هس 3 عا < 98 هم
 َ 8و 7 ريب مو يم يرق 3
 , ا

 ةَءاَرِق (يف َرَهجَي 00 ةكِراَهَ ان (ينّشل فرص اق (يف يَ

 امج َوعَ ؛اَهب ةَفَحْلُم وأ ِلْيَلةالَص اهَّنَأل (ِرَمَقْلا فوُسُخ)

 ٌءاَوَ فّوخأل أَم َتاَوَل نمي ْمَلَو كاف ِناَاَلَص هْيَلَع عمت + لَو

 َمَدَق اَهْرْيَغ ُرَخآ ٌضْرَم وأ 5 ُةَعْلُجَو ٌفوُمُك ِهْيَلَع َعَمَت َعَمَتْجَأ ول اذنه ىَلَعَف «َدكآلآ
 ُهنْوَف فيخ ْنِإ اَذَه مك ةاكق .يقعف هل أل ٠ ءاَهَرْيَغ أ َةَعْممج ٌةَعْلُج َيضْدَمْل وموب

 .يقب نإ فوثشلا ا ءاَكيَلَصُي مث ؟ اهل كُطْخَي ةعّلَشْلا يفق «دنفو قيضل

 رام فول هَ «نضرلا يلة يو ل بطب

 بجلال ِتاَوَقْلِل اًهضّدعَتِل َفوُسْكْلا مد ٍضْرْفْل َتْوَف ْفَخَي مل نإ

 ةَروُس َوْحْنَو َةَحِتاَفْلَأ ما لك يف أرَ .«ٍعوُمْجَمْلا يف امك اًهْفْمَسُيَو

 اَهِتَروَص يف ةَعْخجْلل ْثْطْخَي ه 2 «مألا» يف 4 هيلَع صن امك صاللخإلا

 َنْيَي كي ٍرَْت ُهّلأل طخ اَهَعم ُهَدِصَْي نأ ٌحِصَي آلَ ىفوُسكْلل اًضْرَعَتم

 عتذأ ىلإ حتي الو ةَعَّلجْلا يلَصُي مك ٠ ؛عِتمُم َوُهَو ٍدوُصَقَم لقَتَو ٍضْرَف
 . سْكَعْلاب ةَعْفُجْلاَو اَهِتالَص ْنَع رح رح ايم فوُسْكلأ ةَبطخ َّنأل بط

 مخلل

 اًفْوَح اًمهيف ٌةَراَتَجْلا ِتّمّدق ٌةَراَنَجَو ٌفوُسك ْؤَأ هَراَنَجَو ٌليِع َعَمَتْجَأ وُلَو



 « ِعاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يِ عا قالا » كدليل

 ٍءاَقْسِتْسالآ ٍةالَص ىف لصف

 در الإ لوا رصعَو ترض ناهي لحم نك ءِتْيَمْل ربع ْنِم

 ٍفوُسُكْلأ َعَم ُديِعلأَو ؛اًهِرْيَعب َنيِق َعَم َلْعَتْشأَو انوي ةَعاَمَج ٌماَمإلآ

 اَعَم اًَمُهَدِصَقَي نأ ُروُجَي ل 1 ُلَضْفَأ َديِعْلا َّنَأل هُهَعَم ِضْرْفْلاَك
 ع رم مو ه يو ل 72 2 ا وى هم

 ناعبات اًمهنأ عم دَحاَو اًمهنم ٌدْضَقل َمَلآَو :ِناَنْنُس اًمهنال «نيتبطخلاب
 هل

 هو مالا م ونوا عل يع رىكلأ
 . ةالّصلا فاللخب اًمهَتّيَن ٌرضت الف .دوّصقَملل
 2 2-2 20 هه - ل

 ٍلِزآلَّزلأ َدْنِع ِهوْحَنَو ِءاَعُدلاب َعَّرَضَتَي ْنَأ ِدَحَأ لكل ُنَسُي :ةَمِيَن
 هلق اَمك ادم هِي يف َيَلَصِي ْنَأَو ءيفْسَكْلآَو ِةَديِدَّشلآ حيّرلأَو قِعاَوّصلأَك
 َمُهّللا» :َلاَق حير ِتَّفَصَع اَذِإ َناَك كك ُهَنأل الِفاَغ َنوُكَي الَقِل يِرْفُمْلآ ُنْب
 اَهرَش ْنِم َكب ُدوُعأَو ب ْتَلِسَْأ ام َرْيَحو اهي اَمَرَْحَو اَهَريَح َكلأسأ ين

 «اَسير اَهْلَعْجَت الو اًحاَيِر اَهْلَعْجَ َمُهّلل هب ب ْتَلِسْرَأ اَم ٌرَش و َو اًهيف ام ٌّرَشَو

 ١[. 7 : مُهَر ««ىَلْخَي يبأ ُدَنْسُم»]

 ِءاَقْسِتْسالآ ٍةاَلَص يف لصف

 َدْنَع ىَلاَعَت هللا نم داّبعْلأ اًيقُس ُتَلَط :اًعْرَشَو ءاَيقشلآ بَل :هَعَل َوُه
3 

 ٍناَحْيَسْلَ أ َهاَوَر ٌعاَبتالأ عاَمْجِإلأ لبق َكِلَذ يف ُلْضَألَأَو ءاَهْيلِإ مهتَجاَح

 ٌدواَد وبَأ ؛ ٠0١ : : مقر ؛يِاَلا] اَمُهُرْيَعو [455 1 : مكر ملْسُم 4 : مَقَر ُيِراَخْبْلأ

 ْذِإَو # : ئَلاَعَت هلْوَقِب + َكِلذل ْسَناَتْسُيَو «[141 :مُقَر ءِكِلاَم ًاطَوُم 4117107 :مْقَر



 01 ينزل بيكا دم نب دمحم
 : ِةَفَدَّصْلأَو « ِةَبْوتلَأب ُماَمِلآ ُُهْرْمأَيَف « ٌةَنْوْنْسَم ِءاَقْسِتْسالآ ُةالَصَو 2

 ِءاَقْسِتْسال ٌةدلَصَو) يكل ١<[ :ةيآلأ /ةَرَقبْلا ٌةَروُس ؟] ©# ءدِيوَقِل سوم َْوُسَسْسأ

 .خراتبلا ؟اَهُرْيَغ َيَلَع ْلَه :رَبَحِل ْبِجَت ْمَل اَمَنِإَو َرَم امل ٌةَدَكَوُم (ةَنوُنْسَم

 اًهاَنْدَأ : مَن الث ىلع ةاقتونالآ : يأ مِيَقيَو ا :مُقَر ٌىِلْسُم 44" :مْقَر

 ءاَحلآب نوي اَهطَسْوَأَو «َنيِعِمتُم * أ ئَداَرُف يِئَأَي اًمَع اَقَلْطُم ِءاَع اًعُدلأب ْنوُكَي
 فو اال يف ناو .«ملنش حقا يف اع هش تاولشأ ل

 يِتَأَيَ ةَبْطْخْلاَو ةالَّصلأب وكي ْنأ أ ُلَصْفألاَو َكِلَذ ون و َةَعْمُجْلا ةبطخ

 لو رفاَسُمْلآَو داب ؤأ يَ ْوَلَو ممل نيب َكِلُذ يف َقرَت لَو امي
 ءِءاَمْلآ عاطققنأ َنِم ةَجاَحِل صم اَمَّنَِو :ٍجاَحْلا يف لكلا ءاوتْسال ٍرْضَقَرْفَس

 جامي ال ام يفالاخب عَ اهب ةداريْسالَو حُلم وَ ؛ يِنكَي ال ْثَْحب و وأ

 ني ٍةَْئاَط ْنَع عطقنأ ول اَمَرِكذ ام َلِعَشَو ِتْهَوْل َكِلَذ يف هب َعَْ الو هَ
 اوُلَأْسَيَو ْنُهَل اوُقْسَسْنَي ْنَأ اًضْيَأ ْمِهرْيَعِل ُنَسْيَف هْيَلِإ ْتَجاَتْحَأَو َنيِمِلْسُمْل

 ْنِإَف ءاَوَقْسُي َّنَح ِنْيَتَبطْحْلا َعَم ةالَّصلأ ُرَرَكْنَو ٠

 ف اَركُش ما ُماَمِإل مهب َبطَحَو وسو و رش ارث :1 اَهْلْبَق اوقُس

 ادع ل 4ك فرست نت ) : ىَاَعَت َلاَق ؛ِديِزَمْلل اَبَلَطَو َلاََت

 ظل ممول أ ْهُهْرْمأَب) ٍةالَّصلل َجوُرْخْل اوُداَرَأ اَذإَو . [7 :ةيآلآ /ميِهاَرب

 ةَيلْوَقْلَاَو ةئلغفل أ يِصاَعمْلا عيِمج ني (ةيتلآب) ايل جوُوحلا لبق يت ذ

 ٌعالفإلاَو د : يهَو تالت اًهِطوُرُشِب َلاَعَت ر هللأ قوقحب , ةَقَلَعَْمْلأ
 ه#

 جيِواَحَمْلا ىَلَع (ِةَقَدَّصلأ) َنِم ٍراثكإلأب () ءَدوُعَي ال ْنَأ لع ٌمْرَعْلأَو

3 

 سعوا اند

 مهسْفْنَأل هس ىص سلا رك

 أل ةَعفاَنل ةداَيِرْل
 2و

 يسم اج

 امعب 1



 « عاَجْش يبأ ٍظاَمْلَأ َلَح يف تمإلا» ع

 هت آ# 2

 03 ثالث ماَيِصَو « ِءاَدغألآ َةَحَلاَصْمَو « مِلاَظَمْلآ نم م ٍجوُرْحْلآَو
 مسالا 0 5

22 

 (ٍِلاطَملآ 9 جوُرخْلا) ىلإ ٌةَرَداَبُمْلا َيِهَو َنييمدآلا ٍقوقُح ْنم ةَبوتلأب 42

 ةثالَثلا طوُرّشلا ىلإ َكِلَذ اًفاَضُم ءِلاَم ْوَأ ض ٍضْرَع وأ مد نم مهب علم

 و رخل نضح اشتمل (ءادغألا ٍَْلاَصم) ىلإ داما 30 وكمل

4 
 هب 8 يقي و لب كلو ٠ ءمُهَعَم موضي عام تم ما ِ
 : ىَلاَعَت َلاَف ءِءاَعُدلأ ِةَباَجِإ ين اًرَثَأ ِتاَروُكْذَمْلأ ِهِذَه ْنِم اكل َّنَأل 9

 ١١1 # اراَرُدَي مْكحَتاع َءاَمَسلأ ٍلِسري ِهّيلِإ أوي يت ير اورِفْعَتْسَأ ٍمَوَقيَو

 ُيَقهَْْل ئَوَر ُدَقَف ءَكِلُذ كرت ِثْيَعْلَ ُعْنَم ُنوَكَي ُدَقَو [5؟ :ةيآلآ /ووُه ٌةَروُس

 مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 2,301 :مَقَر 2173/7 ُمِكاَحْلأَو 4519٠0 :مقَر ”/]

 ِرَبَح يِفَو اٌرطَمْلا ُمُهْنَع سبح * الإ َةاَكَّرلآ ٌمْوَق َعَنَم الَو» : [يِبَمّذلآ ُهَفَفاَوَو

 ؟ 81/4 : مقر 2,108/» َناَيِح ُنْبَأَو كح ٌثيِدَع اذنه :لاقو 4 : مقر 2008/6] يذم رتل

١ 

 : مُقَر ء4145/؟ ُدَمْحَأَو ؛5185 : مَقَر عع ُيَقََْبْلَو ؛ 707 :مَقَر ١//2001 هّجاَم ُنْبَأَو

 0١"[: :مقَر ١//11"2 هَيوُهاَر ُنْب قاَحْسِإَو 4190١ :مقَر ء199/* َةَمْيَرْخ ُنْبَأَو 0١

 و كة رعمر نا را و 3 0-2 ل
 ؛«مولظَملاَو «لداعلا ا مام «رطفي تح ْمِياَّصلَأ :مُهتَوْعَد درت ال ةثاللا

 دياَوْلاَو مِئاَّصلأ ٌةَوُغ عذا) :[044 :مَقَر 23٠١/9 «ٍناَميإلأ بعش» يِنَ] ٌيىِقِهِنَبل ئىئَوَرَو

 هب مف امك هِرْمَأ يأ: ُمُهَمْزَ مْوّصلأب ْماَمٍِإلَأ مه ُهُهَرَمَأ اَذَِو . (ٍرِفاَسُمْلآَو

 4 /( اوْعيِطأ اوْنَماَ َندَلا اياك .مالّسلأ د ٍدْيَع ْمْبَأ َكِلَذ ىلإ ُهَقَْبَسَو . ٌىِوَوْنل
 0 و

 مص ١" لالا /دطحم نرش لا 0١ : ةيآلأ /ل اناا ترش : ةيآلآ /ِءاَسْملأ ٌةَروُس ؛] .ةيآلأ [ حم ٌةَرَوُس



 6١ ٌينيبْرْسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُْمِل

 3 5 و
 2 2 71 هى "|4 هلو | ع وث مود

 هيهَنَو هرْمَأ يِف ماَمإلآ َةَعاَط ُبِجَت : ئَمظْحْلآ ِةَماَمِإلَآ باَب يف ْمُهَلْوَق ُهَل ُلُدَيَ

 َةَقَدَصَو ٍقْئِعْلاِب ُْهَرَمَ 3 امك «مْوَّصلَ بوجُو مدع ٌئِعَرذالا َراَتخأَو

 اَذإ : اوُلاَق ْدَقَو ؛ِلاَم ُجاَرْخِإ َكِلذ َّنَأل ءْدَظَن ساَيِقْلا يِفَو :ُيّرَمْلا َلاَف

 قالَّصلا َلَع ُمْوَّصلأ ُاَقْيَف ُهَْعاط ْتَبَجَو ٍبْدَجْلا يف ِءاَقْسِتْسالآِب ْمُهَرَمَأ

 َوُه اَذَهَو ُهَلاََتْمَأ ُبِحَي آل َةَقَدَّصْلأَو قتعْلاب َرْمَألا َّنَأ اًمِهِمالَك ْنِم َذَحْوُيَ
 7 32 1 ١

 مْوَّصلأ بوُجُو ُسْفَن ذِإ َكِلَذِل الِماَش ةَماَمِإلَآ يف ْمُهُمالَك َناَك ْنِإَو «ٌرِهاَظل

 َليِق اَذِإَو ؟سآّئلآ ٍرَثكَأ َىَلَع ٌقاَشلآ ِلاَمْلآ ٍجاَرْخِإب َكْلاَب اَمَق «هيف ْعَراُ
 2 00 2 سام يو 8 1 و

 ل ْتْيَح ِءاَرْحَّصلأ ىَلِإ هبِئاَن وأ (ُماَمإلا» ساّنلأب :ْيَأ .(نهب ٌجْرْخَي من
 رِباَطَواَياَخ هسا مهي الق َنوُتكي نس ان َّنَألَو لكي هب است َرْع

 ِسدقُملا تيب يو و ةَكَمْمُهْضْحَب تتش ِنِإَو اَهِرْيَغَو ةَكَ َنْيَب قر ال هَ

 نأ وو ِناَيِْبَّصلَأ راضخإب َنوُرَوُمَأَم َنَألَو ءاّهتَعَسَو َةَعَقْمْل -

 :ْثيِدَحِل اًماَيِص ؛ْمِهِماَيِص ْنِم (عباَرلأ) ٍمْوَيِلَ (ين» .َدِجاَسَمْلأ ُمُهَبْنَجَن
 -  7وكس ٠

 ُنْئَأَو ؛ٌَسَح ٌثيِدَح اَدنَه :َلاَقَو "هوم : : مُقَر هال / ُنيِذِمرْملأ "مهتوعد د ٌدَرت ال ةيالث))



 ظمأ لح يف عاملا 7

 ٌرضَت 5 ّق هن سه ا 0117

 . عّرضتَو ٍةناكتْساَو ةلذب بايب ْيِف
- 

1١ 

2 

١ 

 : مقر 2145/6 ٌىَمَهْبَبْلاَو ؛, :مَقَر 2001/١ هَّجاَم ُنْبَآَو 4 :مَقَر 2108/» َناَبِح

 هيوُهاَر ُنْب قاَحْسِإَو © ١ :مفَو 0194/5 ةمئَرُ نب ؛١9104 :مُقَر 440/7 ُدَمْحَأَو 1

 َكْلَت ُهَب 5 ٍُشَو ُهَلُكَأ َفمَحُم نأ ٍجراَحِْل يخنَيَو .مدَقَمل م : مَ ال١

 (ةَلَذِب باي يف) لب «َنيِيَرَتُم الو نيم ري َنوُجُرْحَيَو ءَنُكْمَأ اميل
 ٍفوُضْوَمْلا ةَفاَضإ ْنِم َوُهَو نهم : ْىَأ :ةَمَجْعُمْلا نوُكُسَو ةَدَحَوُمْلا رْسَكِب

 ةَمْدِخْلأ ِةَر 2و ركشلا فو يف باث نب نب ام : ْيَأ ءدتفِص نَلِإ
 ٌروُضُح :َوُهَو ,عوشخ :ّْيأ «(ِةَناَكِبْسأ) يف () .هِتيَب يِف ٍناَسْنِإلَا فّدَصتَو
 يف () .لَدَملأ اًضِنَأ هب ُداَرُيَ تزل 0 ٍحِاَوَجلا كُسَو ِبْلَقْلآ

 مِهِشَمَو 0 يف ٌّمضاَرَتلأ ُمُهَل ٌنَسُيَو .ىلاعت هللا ىلإ (عُوَصت)

 ءلمُعلآبَو ةَهيركلأ حئاَوَّرلأ عطَقَو اولاب نط .عابتالل ْمهِسوَلُجَ

 َّقْسَي مل نإ يت يف ًةاَشْم ئَرْخَأ يف َنوُعِجْرَيَو قيرط ْنِم َنوُجرْخَيَو

 ُناَيَّْصلأ اًبْدَ لن مُهعَم َنوُجْرْحَيَو ءَسوُؤُّْلأ َنيفوشكم َةاَمُح ال مِهْلَع

 تمل حييل ىَتنْخْلْاَو ِءاَسْسلأ نم ُهَل َةَْيَه ال ْنَمَو ُرْباَجَعْلاَو وشل

 َق وأ يبا ذإ ب ةباَجإلا ىلإ ُبَرَْأ مُهَماَعم نأ َنيِرْخَأتُمْلا ُضَْب هَْب ُهَلاَق

 أ وُيَصتَ َنوَقَرْوَت لَهَو» :ِهلِلَي هِلْوَقِلَو هْيَلَع َبْنَذ آل ُبيِغَّصلَأَو

 : بفيعض لنسب َيِوَرَو ةةقفضإ : مقر ا لا ٌيِراَحْبْل َهاَوَر امُكِئاَفَعُصِ

 ٌبْصَل ٌّعّضُ ُلاَفْطَأَ مكر خوُيشَو عَنُر ُمِئاَهَبَو ٠ 3 ْعَّشُح ٌباَبَش الْوَل»
0 

 ىَلْعَي وُبَأَو ؟14/1 ُبيِطَخْلاَو ؟518* :مُقَر "40 /* َْقَمْنَبْلا] (اًيَص تا مكيلع

 م ار

100 

 م

 ل

1 

 مهضعب مظنَو [ٍمِيدخ ّنْب ٌميِهاَرْبِإ 4 ةَمَجْرَت 2147/١ ّيِدَع ْنْبَأَو ؛5507 :مقر 0١ اقل 0 عم 5 همس 5 1 م



 ماه راق هم ا.ه هاو ف اه هاف ا. اوافق ع افاق فاق فوافق فاو هاه هه هام هاف فو دو دو راه عاق هاهم ماها هاه ده ا هاقلا#

١ 

 :[ِرَجَرلأ َنِمآ لاقف كلذ

 مكي وَفْلا يف ثا 5
 ْعَجْؤَأل ْتاَدَمْلا ؛ كْكلَع ٌتُض

 ةداَبِعْلأ نم : َلبِقَو تكلا نم مهُوُهَط محن َنيذّلا علب ارم
9 ٠ 

 َّنإ» :ٍثيِدَحْلأ يِفَو ءاَضنَأ اَهَباَصَأ دق بد لا َّنَذِل مِئاَعَبْلا جاَرْخِإ نَسْيَ

 ىلإ اَهئاَوَق َضْعَب ِةَعِفاَر ٍةلْمتب َوُه اذ َيِقْسَْسَيِل ج َرَخ ِءاَبْنألا َّنِم 3
 سب

 َهاَوَر (ةلْمَّتلَأ ِنَأَش ٍلْجأ نم ْمُكَل َبيِجَتْسُأ ِلَقَق !اوعجرَأ : َلاَقَ عامل

 يف ْْيّشل وُبَأَو «ٍدانْسِإلَأ ٌحيِحَص :َلاَقَو ءىكلم : مَقَر 2177/١ ٌمِكاَحْلَو ؛55/5] ٌىَيْطَقَراَّدلأ

 هِرْيغَو «ِناَيَبْلأ» يِفَو .[188/15 َرِياَسَع ُنْبَأَو 0 ُبيِطَخْلاَو ؛ 17١7 / ةِةَمَظَعْلا»

 اَهِرْهَط ىَلَع ْتَعَفَو َهلمَتلآ َّنأَو مالَسلآ ِْيَلَع َن ُناَمْيلَس َوُه ينل اًذلَه نأ

 َيِوُرَو :َلاَق ءانْكلْهأَف لَو اَنفُرْرَف اَنَتقَلَخ َتنَأ َهُهَل آ : ْتَلاَقَو اَهْيَدَي ْتَحَفَرَو

 0, سا شا ا "كر هويه هوك ل عه و6 ليم 2 كد
 لفو ؛عِساَور ١ لضفَو لوفررتسم 56 دوُضْلا ةئ اخ ني و



 هال لح ينال . 5غ

 َصيَو

 اوُناَك اَمَيُر ْمُهَنأل ءِءاَقْستْسالِل مُهجاَرْحِ ُهَرْكُيَو ْنُهَل اًجاَرْدِتْسَأ ُمُهبيِجُي

 ْنِم ُهَرْكَأ اَم ْمِهناَيْبِص ٍجاَرخِإ نم م رك لَو :ُيِمِفاَشل َلاَق ؛ طْحَقْلأ بَبَس

 . مِهرْفكل م رت ذك ٠ لَكَ مهَبوُنذ َّنأل مِهِراَِك جاّرخِإ

 آخأ ِدَقَو رافعا لَمْ رع يِضَتْعَي ادعو : يوتا لا

 ؛ْمُهَمُكُح ملغتالا : ةَفِاَطَو ؛ راَنلآ يف ْمُهّنِإ : َنوُرَتكَألآ َلاَقَ ءاوُتاَم اَذِإ مهيِف

 َنيِفَلَكُم ُرْيَغ ْمُهَّنَأل ُراَبْخُمْلا ٌحيِحَّصلآ َوْهَو َهَنَجْلا يف ْمُهَّنِإ : َنوَقََحُمْلاَو

 ىَهتْنأ .ةَرطِفلا ىَلَع اوُدِلُوَو
 يِهْيلَع ىَلَصُي الق ءٌرافك اَينُذ ٌدلأ ماكخأ ين ْمُهَنأ اَذَه ٌريِرْحَتَو ل 5 1 انّ سه . 31 6 يس

 . نجلا َنولَخْدَيَف ءَنوُمِلْسُم ةّرخآلا يِفَو ؛ َنيِمِلْسُمْلأ ِرِباََم يف َنونقْدُي ا همس

 ٌءاملْعْلا فلتخأ

 ُهَركَْي نأب ٍرْيَخ ْنِم ُهلَعف اَمب َعِفْشتْسَي نأ يِقْسَتْسَي ْنّمِم ٍدَحأ لكِ ُنَسُيَو 266 ع م06 0 20 2 7 يمي .َ ه” وهمس ه مي م 2 يي
 - 1 7 ل

 اذَوأ يذلا ٍرَبَح يف اَمَك ٍدِئاَدَشلآَب قيال َكِلَذ ند ءاَعِفاَش ُهَلَعْجَيَف ِهِسْمَن يف
6 

 لهب م ٌعِفْسَتْسُي ْنَأَو «[ 737 : مُكَر ولسمو ؛56[5و 511/7 : : مَقَر «ُيِراَخْبْلا] راغلأ يف

 اَمَك لكي ينل ُبراَق اًمّيِس آل .ةَباَجإلا ىَلِإ ُبرْفَ ْمُهَعاَع آل َّنَأل حالّصلأ
 مر

 3 ريب منيع
 ءانطحَف اَذِإ انك اَنِإ َهُهّللأ : َلاَقَف ءاَمُهْنَع هل هللأ َيِضَر ساّئَعْلب ُرَمُع َُمُع َعَفْشَتْس 35 |

 . َنْوَقْسُيَف ءاَقْسَف انين َمَعِب َكِيَلِإ َلَسَوتن انو ءاَنيِقْسَتف اني َكِيَلِإ َلَسَوَن
 .[1471 :مَقَر 2316١ /ا/ َناَبِح نْبَأَو ه4 : مَقَر ."1/ يبا ناحية

 :مقر ؛يراخبلا] ٍناَحْيَّشلَأ ُهاَوَر .عابتالل (""؟ِي تى مهب) ُماَمِإلآ (يَلَصْيَو)

 ١( خلع ُهدِمَتَْي ْمَل ْنِكَل ءِنْيَتَعْكّرلا ىَلَع ُةداَيَزلا ُروُجَن ُهّنَأ : ّيِلْمَرلا ْحْرَش ْنِي خسْتلا ضب ٍضْعَب يِف -



 1 ٌيبْرَشلا بيِطَخلا َدَمْخَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 3 اَمُهَدْعَي ُبْطْخَي هن 3 نُيَديِعْلأ ةالَصَك

 ركل َّسِم اَمهِتيفيَك يِف (ِنْيَدِيِع 5 1( ةالَصك) [844 :مقر ءملسم ؛5
ّ 0 

 ةيناثلأ يِف اًسْمَحَو «ئلوألا يف اَعْيَس ة ِةَءاَوقْلأَو ذؤعتلا لبق حاتتفالأ َدْعَ

 ىلوألا يف ُةَءاَرِقْلاَو َةَلِدَْعُم هيك ٍنْيتَريِبك لك نيب ُةفوُقُوَو ه هْيَدَي ُعْفْرَي

 4 ُةَعاَسلآ تبرأ # :ةيناثلَأ يِفَو ء[١ :هيآلآ /ق روش 501 *لق# ٍةَروُسب اًرْهَج
 ٌةَيِشاَعْلأَو ١[ :ةيآلأ /ىلغألا ٌةَروُس 471 # . . . ميس وأ ١[ :ةيآلآ /ِرَمَقْلا ٌةَروُس 64]

 ْنِمَناَك ِتْفَو ّيأ يف ىَلَصتف ريغ الو ٍديِع ِتْفَوب ُتَْوت آلَ اضن ل اّساَيِ
 ْماَمِإلَ (ْثّطْخَي مْن) . اَهِبَبَس م م ْتَراَدف بَبَس ُثاَذ اَهّنأل ٠ اه ؤأ لب

 ٌدْواَد وبأ ُهاَوَر عابتالل اًمُيَلِتَ ِناَسبْطْخْلأ ؛ ىِزْجُتَو  ِنْيِبعكَّرلأ : ْيَأ ء(اًمهدغي)

 ٍطْرَش ىَلَع ٌميِحَص :َلاَقَو 21776 :مَقَر 2477/١ مكاحلا] ُةديغَو ١107[ : مقر 03

 ءاَمِهِلَوَأ ٍراَمْعَتْسآِب اّمُهديِبكَت ُلَدْثُيَو <[ ؟ : مُقَر ع ُيَقَمْبَبْلاَو ؟ نيَحْيسل

 اهْيَلِإ | ُبوُنأَ ويقل ّيَحْلآ َرْه الإ َهَلِإ ال يذل ميِظَعْلأ هلأ رن : ُلوَقَيَ
 و. دل ه رف هر ُ .او ًْ 0. ا را

 ُمَنِإ م ير اورؤفتسأ » : لْوَق ْنِم ِنْيَبطِخل ءانثأ يف 2 4و «ةَريبكت 2 لذ

 ٍتنَج كَل لَمَجو نيبو لومي َْدِدَمْيَو + اًاَْدَم ُذ مل ليز -> اننَح ت

 ماك د 7 ىساف هيي يعرج مكر ع _ 20 سوم هر ا سا
 هللإ ال ءميظعلا شرعلا ّتَر هللا الإ هللإ ال .«ميلحلا ميظعلا هللا الإ هللإ ال»

 10 7 م ص ا 00 0000 02 يب روم ي

 0 لا ا ٌثَر ا الإ

 مز يف ام امه ُروُجَت نكل : : ٌيِرَيْوَّسل

 مكنك سم ُيِمِريَجُبلا ٠ . هِرْيَغ نم ٌيِلْمَّرلَأ مالكب ىَرذ



 ىلْعَي وُبَأَو ؛1048 :مُقَر ١/ 237١ ٍدْيَمُح ُنْب ُدْبَعَو ؛8447 :مُقَر 37791 :مَقَر 3704/1 ُدَمْحَأَو

 وحنا نم ةلّيقلل هجَوَتيَو ١7/6٠١[ :مقَر 158/١١. ُنِناَرَبْطلْأَو 4554١ :مقَر 5/4 05384 0 تاع ري يي لت ع _ 2 م
 2017 ه رف هر وو

 ةلْبقْلا ٍلاَبْقتْسَأ َدْنَع (هَءاَدر) ُبيِطَحْلا (ُلوَحْيَ) «ةَيناَثلا ةَبْطْحْلا
 رم هرم

2 

ِّ 

 كدب ةيرشأ َلوُسَر َناَك ءِءاَخَدلَأ ىلإ ة ةَدّشْلأ نم ٍلاَحْل ٍليِوْخَتب ٍلّواَمَتلل و

 : 3154 :مقَر كال4/>6 ميمو ؛0404 :مْقَر 307١ / يراَكبلا] َنَسَحْلأ َنََْل

١ 

 دسحي

 هَجاَم ْنْبَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 01719 :مْقَر 2151/4 يِِمّرتلَأَو ؛8917 :مَقَر 0148/4 َدّواَ

 مق 3308 :ةحْفَص ٌيِسِلاَبطلاَو ؛١197 :مُقَر ء118/* ُدَمْحَأَو ؛مملال :مْقَر 30“

 ُتِحَأَو» : :[777 :مُقَرَل مِلْسْمِل هَ َءاَور يِِفَو 140١[ مو ىَلْعَي وُبَأَو ؛؛ ١

 أ *اَعجَيَو م سس هس هس 2 0 7

 ُهَلَفْسَأ 2ةلغأ ُةُسْكَعَو هَراَسَي هئادر نيم ,و .«حلاَصلا لافلا

2 

 هَمَهْلَو لوألا يف عال َكِلْذَو « سيك يناَّنلَأَو ”ايوخت ُلَوَألَأَو ُسْكَعَو

 المس داي نأ ار اس صلو ىَقْسَيْسأ ُهَنِإَف «هيف يناثلا يك

 ٍلْغَجَب اَعَم ٍنالّضْحَيَو دلع نك اهلك يلع تك اهل ءاَمالْعأ ُهَلَعْجَيَ
2 
 اًذلَهَو ُةّسْكَعَو رم رنألا هقياع لع عن هَقِش ىَلَع يِذَّلا لَمْسَألأ فّرطلأ 8

 نش سا .«م 1 قناع لع نما 0 مروا مو
 لاق 0 الإ هيف َنِيلف ثلئُملاَو ٌرَودَملا ام ؛ عير ِءاَدّرلَأ يف

 نأ هرّيْغك ه ةاَرْمَو ٌليِوَطلأ ُءاَدَرلَأ اَذَكَو ؟ُسسيكَنَتلا هيف ْأَيَهَمَي ال هنأل : ٌئِلوَمَل
 هريغك ل 8 0 ا 1

 لذ ُكُكَو هَل ات ُهَلْمِم ٌنسوُلُج ْمُهَو متل ُلَعَْيَو ٌنّذَعَتُم آل ةَسَعَتُم كلذ
 ٌتوُدَنَم

 ُمكْرَيَو ءاَرْهَجَو اًرِس هيف ُعْلاَبُيَو «(ِءاَعّدلأ َنِم) نّيتَبطْخْلا يف (ُرِيكُيَو)
 هو وع نع

 ٍروُهَظب َنيِريِشُم ِءاَعُدلَآ يف ْمُهَيِدْيَأ َنوُرِضاَحْلآ «عابتالل ِءاَمَّسْلَأ ىلإ مهفكا ,



 ؛ قّرغ الَو مده لَو ِالَب الو تم الَو ِباَذَع ايس المج الو ِوَمْحَر
0 

 ؛ ةيِدؤألأ ٍنْوُطُبَو ِرَجَّشلأ تباَنَمَو ماك كلو باَرَظلأ ىَلَع َمُهللأ

 أ (ِةئيرشأ ٍلوُسَر) انِديَس  (ِءاَعُدب) ئلوألا ةَبطخلا يف ( عديل

 ُنْبَأ] (َةَمْحَر َر اًيقُس َههَلل») :َّوهَو 3 ََبْخمْلا» يف ٌيِِفاَشل انُماَمإ ُه َدَنْسَأ

 .ردقملا لأب ْبضَ ُهَلَحَمَف ٠ ٍةَمْحَر اًيْفْس اًِقْشسأ : ْيَأ ؛ نيل مصب 1

 و) ِباَذَع اَيَفُس اَنقْسَت الَو : ْيَأ ١//791[« ِدْعَس نبأ (ِباَدَع ايس الَو)

 كرا بقر تالا: لل نلكشو ملا ر ١//1517[ ٍدْعَس ْنْبأ

 امك دَّشلَأَو رْيَخْلأِب ْنوُكَيَو «زايخالأ :َوُهدَمْأبَوةَدَحَوُمْلا حب البو

 ا

 ه8

 ١ .

0 

00 

 0 ٍقلَمهملا ٍناَكْسب (مْدَهالَو) . ينال نه ُداَرْمْاَو «حاحّصلآ» يف
 3 ه2 وه 7

 أ اولأسَي نأ شلات ٠ هولا تك هزت لو نتايج

 .برق عنج ٍ . تكفا ركب مم رت 8/4 نيل كل <

2 
2 

 عيتزفلا لك: :ّوُهَو قت ملح نقعتت أ لج باك نواف نع

 (ةّيِدْوَألأ ٍنوُطُبَو رَجَّشل تباَنَمَو) ٠ ٌداَبَج َنوُكُي نأ ْغلبي مل اَذِإ ضزألا َّنِم

. 

* 

 وما



 (ًمُهللآ) .روهشَملا ْىلَع ةرفخل مشأ َوَهَو ءِداَو ْعْمَج [ه89 :مْقَر بِسْم 7 « روم 42 يرو أو وو م7 هد :

 آم: :مْفَر ٌِلْسم] (اَنْيَلَع) ُهَلَعْجَت (الَو) .ماللآ َحْنَمب (انيلاَوَح <) َرطَمْلَ ٍلَعْجَأ

 امك ةُيِلوُحْفَمْلا وأ هي ةفرأطلا نَلَع بضَت عيضؤم يف امه . توُييلأَو ةينبألا يف
 ةَبطخلا يِف وُعُدَيَو ُهَلَو ةالّصلأ ٍدوُرو مَدَعِل َكِلذِل يّلَصُي الو . ريثألآ ُنْبأ ُهَلاَق

 : ةحفص] اِرَصتْخمْلاَ [ 0/1 مذلا» يف ٌيِعِفاَشلأ ُهاَوَر َراَمِب اًضْيَأ لوألا

 : َلاَق ىَقْسَتْسَأ اذإ َناَك ٍةِئيشَ َلوُسَر َّنأ :َرَمُع نأ بع نب مِلاَس نع 4

 ىََس ْنِم اَِلْضَوَو ءىَقْسأ نم ةَرمهْلا ْطَقب (َنقَْأ) !ةلنآ اي: ْيَأ ؛مُهّللا)

 روش 1 4اهَدَعَهَم مُهسيََسْأَل ا : ىَلاَحَت َلاَق ؛ اًيِعاَبْرَو ايبا يِضاَمْلأ َدَرَو ْدَقَ

 (اَنْيَغ) [؟١ :ُةيقلا /ٍناَسْنإلا ٌةَروُس /1] © اًروُهَط اًاَرََس َمُجُيَر َمُهْنَفَسَو #8 1١[ :ةيآلآ /ّنجْل

 .ِهئاَوِْإب ةَدّشلآ نم اَذِقْنُم : يأ يملأ ٌمَضِب ب «(نيِفُم) .اًوَطَم : ْيأ لدم
 مصب

 ءاًئيِنَه ٍنْرَوب (اًئيِرَم) .ٌءْيَش ١ ُهْضْقنُي ال يَ : ْيَأ ِْمَهْلاَو دَمْلآِب (اًنيِنَم)

 نم ةاَنتم ِعاَيَو ءاَكلأ ٍرْسَكَو ميمْلآ حْنقب حسمب ةب «(اًعيِرَم) . ةَبِقاَعْلأ وُمْحَ : ْيَأ
َ 

 ْنِم ِةَدَكَوُمْلَِب يوُرَو . ٍةَعاَرُمْلآ نم ٌدوُحأَم عاَمَت : يأ «ميِراَ : ْىَأ تت

 ةانثملاب اضْي ٌيِوُرَو . ميرا لك اذ عبري ريل عَ يد أ :مهلْؤَق ْنِم «تخت

 . ٌدِحاَو َنْعَمْلاَو ؛ ْتَءاَش ام ْتَلَكَأ اَذِإ ةَيِشاَمْلا ٍتَعَتَر : ْمِهِلْوَق ْنِم ءِقْوَف ْنِم

 ِءاَمْلَأ َريِثك : يأ ءِةَحوتفَم ِةَلَمْهُم لاَدَو ةَمَجْعُم ٍنْيَعِب (َهَدَع)
 : ْيأ ءضزألا َللَجُي : ماللآ رْسَكَو ميج ب ةاجش) .ابك رم يل



 َنِم اَنْلَعِجَت لَو َتِيَعْلا انقْسآ َمُهّللآ ؛ ِنْيَدلأ مْوَي ىَلِإ اًماَد اَقَبَط 6 ب ل مجم #7 2 3م ه2 هَ 1 - 311
 * سب ص م 7 صدا - 62 مر هل 0 3 0 م بدم 7

 كنضلاَو عْوَجلاَو دْهَجلا نم دالبلاَو داّبعلاب نإ مهللا ؛ نيطناقلا
 77 سك عر س ى هوس هل 7 2 مَ 2م 0331 1 ناك 2 7

 , َعْرَصلأ انل َّرِدأَو « َعْرّرلأ انل تبنأ ٌمُهللآ ؛ كْيلِإ الإ ؤكشن ال

 ؛صزألا ىَلَع عفَولا َديِدَش :ْيأ ِقَلَمهُمْلا ءاَحْل ٍديِدْشَتَو ٍنيّسلآ ِمْنَمب
 اذ : ٌحيِسَي َعاَسَو َلَفْسَأ ىلإ ٍقْوَف ْنِم َلاَس اذ حسي ُءاَمْلَأ َّعَس لاق

 ب 7 : ْيَأ ٍىاَبْلأَو ِءاَّطلأ حْنمب ءااَقَبَط) ضزألا هْجَو ىَلَع ئَرَج

 اذنه :ُلاَقُي ؛اَهْبَلَع قبَطلاَك ُديِصَيِف هَل اَبِعْوَتْسُم :ْيَأ «ضزألآ َْلَع

 َةَجاَحْلا ِءاَهيْنَأ ىَلِإ ُهْعفَت اًروَتْسُم :ْيَأ «(اًمِئاد) ُهَل ٍواَسُم :ْيأ هَل ٌقِباَطُم

 نْذَعْجَت الَو) .ُهْحَْش َمَدقَت (َتْيَعْل اَِقْسَأ قلل ٌباَذَع ُهَماَوَد َّنِإَق 5

 ابل َّنإ) !هثلأ اي (مُهّللا) . رَطَمْلا ريخأتب َنيِسيآلا :ْيَأ «(َنيِطِنَقْلا َنِم
 َنِم) .[[4 :ةحفص] ارَضَتْخُمْلا» قاّيِس يف اَمُك ٍقْلَخْلاَو ِمِئاَهَبْلاَو (ِدالبْلاَو

 يف اَذَك .ماَلَبْلا :َليِقَو ََفَسَمْلا :ْيَأ ءاَهْمَضَو ميجلا حْئَمب ء(ِدْهّجْل
 .ِلاَحْل ِءوُسَو و لارا رخل لف: وه :ليِقَو .يَنِأ رصتخم»

 د يشل ةَنْعَمب صله :عيجلا هك ُدَمْلأَو ةَكاّسل

 (َكْيَلِإ لإ وكْشَت ال اَم . قيل : ْيَأ ءِنوُنلَأ ِناَكْسِإَو ِةَدَّدَّسُمْلا ةَمَجْعُمْل

 دل ثبنَأ ٌمُهّللا) ا ٍنوُنلأب وُكْشَنَو ءٌرُضلَأَو عْقَتلا ىَلَع ٌرِداَق َكّنَل
 منو مهما لادا ِرْسَكوَِرمَهْلا حم َرْمَو «نيلاب عصا اَنَلَووأَو «ٌعرّرلا

 داضلا حدب «عْرَضلاَو ؛املا :َرُهَو رازذإلا َنِم هَكَدَممْلا ل و و 08



 « عاَجش يِبَأ ِظاَمْلَأ لح يف ٌعانْفإلا 006:

 « ضزألا ت َرَب ْنِم انل تبنأو « ِءاَمَّسلآ تاكَرب اي ْنِم اَنْيَلَع ُلِزنَأَو

 7-2 هر يامر م 7 و ا 0 2 2 ننال 6م 7

 كنإ كرفغتْسن انإ ٌمُهللا ؛ كري هُِشْكَي ال ام ِءالَبْلا نم اَنَع فِشْكَو
 سدس م مىوع

 يف ُهَلاَق . جال َلْي اًهنَبل َلَرَن :ْيأ ٌهاَّشلأ تَعَرْضَأ :ُلاَقُي َةَمَجْعُمْل

 َوُهَو ءاَمِتاَرْيَخ :ْيَأ «(ِاَمّسلأ ٍتاَكَرَب ْنِم اَنْيَلَع َلِزنَأَو) .«حاحّصلا»

 ُتاَيْنلَأ َوْهَو ءاَهِتاَرْيَح :ئأ .«(ضزألا ِتاَكَرَب نم انل ثبنأَو) .ٌرطَمل
 ماس مة 0 ماضل و ع عل رك 2 1 ره

 لاق مث ."”َناّيَح وب خّيشلا اًماَكَح ُرَخَأ َلاَوقَأ ''”«ٍتاككَرَبا يِفَو .ٌراَمْشلَآَو

 ؛مألآ ىَرْجَم يِرْجَت َضرَألاَو «بألآ ْىَرْجَم يِرْجَت َءاَمّسلأ َّنَأ َكِلَذَو

 (ءالَبْلا نم اَنَع فشكأو) . دري لأ قلَحب تاريخا ٌميِمَج لَصَح اَمُِمَو

 وت لاق ثيدحلا يفق كي ء ةفشكَي آل اَم) هَ 00 : يأ ءّدَملآب

 انِإ َمُهَللا) «يِرعْلأَو َعوْجْلَو َدْهَجْلأ اَّنَع غم َمهللأ : (انَع ْففِشكأَو»

 .(اَراَفَغ َتْنُك َكَنإ) فلفو كيوي قوت : أ ؛(َكدِفْمَتْسَن
 .[ة55 مير ركل عج ] .ةَرِفْخَمْلأ َريِثَك : َريِثَك : ْىَأ

 41 4 اًبييَح ِءَيَص لع لع َناَك هلأ َّنإ ق : ىَلاَحَت ِهِلْوَق ىف ُنيِبَلْعَتلَا َرَكَذ :ٌةَدِئاَف
9 50 18 2 2 2 . 002 

 وم للأب الوْصْوَم * َنَك # ٌركذ هيف دجُو ْعِضْوَم لك نأ [4 :ةيآلآ /ءاَسْنلآ ٌةَروُس

 رْيغب ًالوُصْوَم َناَك اذِإَو .ِلبقَتسُمْلآَو لاَحْلآَو يِضاَملِل حْلصَي ىو ُهَئاَحبُس

 . َنْعَمْلا اًذنَه فالخ َلَع نكي ىَلاَعَت ملل

 . ؛ٍتاَكَرَب يِفَو١ ْنِمُلَدَي ؛اَمهِفَو" : :ٍقَحشت يف قرد

 . ٌِمريَجُبْلا .ادِماَح وُبأ» :ةَّخْسُن يِف (؟0)



 ٌرْسَلَأ بيطخ

0 

 (90قْرَبْلاَو ٍدْعَدلِل ُحْبَسُيَو « َلاَس اَذإ ّيِداَوْلَأ يف (

 هم

 باَحَّسلأ لإ اهنم نه :َةَلطمْل : ْىَأ «(َءاَمَّسلَأ ٍلِسزَأَف)

 2 (اًراَرْذِم اَنْيَلَع) َرَطَمْلا وأ ءُهَسْفَن َباَحّسلآ وأ

 . اًريثك ءاَم اَنْيَلَع لِسزأ ادْدَمْلَاَو
0 

0 

2 1 

 َرْيَغ هِدَسَج ْنَع فِشُكَيَو .ةشكا رم لل دهب ذأ دعأ كي نع بيو

 .عاَبتالِلَو كرت " ءرطَملأ َنِ ا

 اذإ) .ُةُريِسفَت ٌّمَمَو ؛«(يِداَولأ يِف) د ٍدَحَأ كك اَبدَن ٌأَضَوَتَي ؤأ ا غو

 . ِءوضْوْلَأَو لْسْعْلأ َنْيب َعَمْجَي ْنَأ لَضف أي لَو ؛ةْواَم (َلاَس

 ُأَمَوَتْيلَ م ب ْمَلْنِإَ :[؟8/ه] (عوُمْجَمْلا» يف لاق
 و 2 00 م هلام 7

 أ ئلع ٌراصتقالأ مث مث عمجلا (تاّمهملا» يف امك ُهجَتملَأَو

 رس نو ةينلا اًمهيِف طَرَتْشُي ال ٌءوْصْوْلاَو ُلْسْحْلاَو . ِءوْضْوْل

 هم أ َّنَأل ءِلْسُغ وأ ِءوُصُو َتفَو َفاَصُي نأ الإ ْرَ

 .َُتكَرَيَو سلا ٍرطَم َلَوَأ َلاَنَيِل َدَبْلأ فْشَك
 م ره

 خيَسي ْنَم ناَحْبُس : لوقف ء(قْرَبْلَاَو) ِدْعَرلأ َدْنَع : ْيَأ «(ِدْعَلل ُحْبَسُيَو)

 ةورشأ ِلوُسَر ِءاَعذِب وعْدَيَو » : ْنِم 0غ
 يسمو

 خس ٍٍضْعَب نم ٌطِقاَس « قْرَبْلأَو ٍدعّرلل َحْبَسُي

 و للا لاح بي ال اهلل يو : اي مدح نع ركل مافن لاَ نتَملا

 ىَهتنأ ٠ ُمَلْغَأ ُهلأَو راّصتخالأ



 مهامه 6م ده د. اد. اد. ا.د. د. ام اهم ا .او هادو واو او و و و اواو هاو هو واو هاو ها واو د .افأده واو واه ماو و و و وا وولاو

0 

 مفر (إَطَوُمْلا» يف ُكِلاَم ُهاَوَر امك .هتفيخ ْنِم ٌةَكَتالَمْلَاَو هِدْمَحَب ُدْعَدلَأ

 َلوُقَي ْنَأ ُبِساَنُمْلاَو ءَقْرَبْلا ٍدْعَرلاِب َسِيِقَو . رْبُرلآ نب هثلأ ٍدِبَع ْنَع ١

 مط اقْوَح فا مكي نم داكن :هَُ
 ُكَلَم َدْعَرلأ َّنَأ ءِدِهاَجُم ْنَع قتلا نَع امُألآ» يف ذ ُعيِِفاَشل لَو

 هن وَ ْوَص ٌعوُمْسَمْلَف اذه ىَلَعَو [يذمرتلا] «َباَحَسلأ اهب قوُمَي ُهْتَحِنْجَأ َقْدَيْلَو

 وجم دل َلَع َكِلذ قالْطَِو ويف يفالتخأ ىلع هقْوَس ُتْوَص وأ
 ةشرص سل رى ه6 كي” مل يجرم ويم < 2 22

 ءوقعتلا نسخ ٠ أ تقطنف َباَحَّسلأ هلأ ْثَعَب١» :َلاَق لي هنأ َيِوُرَو

2 

 «ثيدحل لَم (اًهكحَض َقْدَيلَأَو اَهقطن ُدْعَلَأَف كِحَّضلأ ّنّسْحَأ ْتَكِحْضَو

 16١[. :مَقَر ءك/8 :ةّحْفَص «ٌيِزُمْرَُماَرلِل

 وفقت ارنا عاشلا فاشل «قزبلأ ُهَرَصي عبي ال نأ ب ُتَدْنُيَو

 ُهَدْحَو هلأ لإ هنَلِإ آل : كلذ َدْنَج َنوُلوُقَيَو قتلا ٍدْعَلا لإ ًةَراَشالا

 ومب 02 - + 0

 لوزن دنع لوقي نأَو ؛َكِلذ يف مهب ءاديفالآ ُراتَْبَ : : ٌيِدْرَو َداَمْلا َلاَق

 ِليِدْسَتَو ة امهم ٍداَصِب («اًييِص َهُهْللأ» :[١٠*؟ :مُقَرا ٌيَراَخُبْلأ ىف امك رطَملا

 “ مسالا

 8م 5. 0 1١ ؟« و 1
 دس ؟

 هل 2 8 ومو هذ 007 8 م هه ى

 ىَوَر 1 ءاش اَمب وعُدَيَو ؛ «اًعفان» اًديدش طم :ىأ هي

 اَق ءالالا :مْفَر 2179/4 ُنِناَرَبَطلا ؛5505 :مُقَر ”50/9] ٌَقَهْيَبْل

 ثاَحَيسُم ءاَع اعّدلا نإ» : [دقعَص ىلع عت وه ءَاَْنَم نب يم ويف ١66/٠١: «لعا
 ر

 ةالَّصلأ ةَماَقِإَو ْثْيَعْلَأ ِلوُرْنَو يفوُمُصلَأ ِءاَقَتلأ دمع : َعِضاَوَم َةَعَب ةعَبزَأ ين

 َئ



 واو ا م او عي دع اي د. د. واع هو و واه هاو أ. ساعه هاه د« ساه هاه ده هله سامو هاف ده هاه اه هاه واه و د ةاوأده .اهلاو

 0 ْنَأَو «ِةَبْحَكْلأ ةَيْؤُرَو
 الفلا ٍمْجّتلَأ تقوي : يأ ءورخآِرْمَهَو هنو مْ ءاَذَك ِءْونب انْرِطُم : رك

 ا ًءوّتلَأ َّنأ هِماهيإل ٠ 5 ىلإ رمل ٍةَفاَضِإ يِف بَرَعْلأ ةَداَع ىَلَع

 َمَك َةَعيِقَح ُهَل عاملا ُهّنَأ َدَقَبْعَأ نإَف َةَقيِقَح رطَمْل

 و حاير ىَلَع ُعَمْجُيَو  حيرلأ ُبَس ُهّرك : ةّمتَ

2 5 1 

 كل أ حد نم خيرك : رَبَخِل اَهَدْنَع ,

 نم هللأب اوُديِعَتْسْأَو اَهَرْيَخ هلأ قلاش ءاَهوُتُسَت اَلَف اَهَوُمُسيَأَر اَذِإَ ءِباَذَعْلاب

 هط

 (ِدَرْفُمْلا بدألا» يف ٌيِراَخْبْلاَو ؛١/١8 َيِمِناَسلَ ُهَجَرَْأَو 43701 :مُقَر 85١ /] هد

 41 /* َناَبِح ُنْبَأَو ؛8١811 :مُقَر ءك131 /4 هةَمَظَعْلا» يِف حْبَّشلأ وُبَأَو ل١6 :مَقَر لد ١/

 ؛ِنْيَخْيّشلا ٍطْرَش ىَلَع ٍداتْسإلا ُحيِحَص :َلاَقَو ءالا/19 :مْقَر 518/4 ُمكاَحْلأَو 4٠0١ :مَقَر

 ىَلْخَي وُبَأَو ؛7517١٠ :مُقَر 291/5 «ئَرْبُكْلا» يف ُيَئاَسَنلآَو ؛9188 :مْفَر «405/5؟ ُدَمْحَأَو

 َلاَقَو . بهذ ُهَرَقَأَو ٠ ٌحبِحَص : :ُدِكاَحْلَ َلاَق :10 /4 ُيِراَنَمْلا َلاَق 8١47. :مقَر ت٠

 ئَوَرَو [.ٌنَسَح ُهُداَنْسِإ :1758 :مُقَر ءكٍضاَيُرلأ»َو 0١+ : مكر فراَكْذألا» ىف يرو
 تلق : : َلاَق ءٍِتاَح ِنْب دمحم ْنَع 11١5 :مقَرَل (ناَميِإلَأ عشلا ىف ةبقَهْبَيْل و

 9 ص 0

 ؛ ساّنلأ نَع يِنُدِعْبُيَو ىلاَحَت هللأ ىلإ يِنْيرَُي اًكْيَش وِْمْلَع :قاَرَوْلأ ركب يبأل

 سال ِنَع َكّدِعْبُي يِذْلأ مَ تاسع لات شأ ىلإ كرب يَا أ : : َلاَقَ

 هللآ ٍلأْسَي ْمَل ْنَم» :َلاَ الو بأ نأ ةَريَرُه يبأ ْنَع ئَوَر م .موتلأسم كرت
 هم و
1 2 017 02007 

 : [لياكلا َنِم] دشنأ مث 337 : : مكر .157/0 ٌيِذِمْرْتلَأ] (ِهْيَلَع ْبْضْعَي



 ؛ عاَجْش يبأ ِظاَملأ َلَح يف /

 6 00130 ل هي ىلع ٠

 ال 90 يس يف لصف
 ٠ و5
 : برضا هن

 . تل هج رح يف لعل وكي

 ٍفْوَحْلأ ٍةاَلَص ِةيِفبَك يف لصف
 امَّنَِو «نمألآ ٍةالَص ٌمُكُح ِِتاَلَص ٌمُكُحَو «ِنْمَألأ ُدِض َوُه

 خب ل مادو داتا يف لَ وصلا يف ب

 .ُهناَيَب يِتأَيَس اَم ام َلَع ِهِْيَغ

 * ةرتكلا ْمُهَل َتْمَقأَك مهم تك اًنِإَول : ىَلاَعَت ُهَلْوَ اَهيف ّلْضَآلَآَو

 اَمَك اوُلَص» : ِرَبَح َعَم ُةَبيآلأ ٌراَبْخَألآَو ةَيآلأ ٠ 8 :ةَيآلا /ءاسنا ُةَروُس :

 ها 4
 2 5ع و

 رفأ
 م

 3ك

 ١ دُْ اهي

 ُيَناَسَسلَأَو 4 :مقَر 645 ٍلْسُمَو 086 :مقَر 185/١ راما ؟ لص يِنوُمْيَأَر

 ١[. 504: اا دلل : مُقَر 2495/9 ُدَمْحَأَو ا : مقر 1

 امل اًقالخ لواط يطأ يف و

 َرَكذ ءاَهاَرَتَس امك ةَحَبرَأ َلَب ير ةثالث 7 ىَلَع ِفْدَخْلأ ٌةالَّض

 وذم رقع كب نم اق رانغأو ولو جو هبا عم 6
 : ِنآْرَمْلا يِف اَهُضْعَبَو رابخألا يِف

2 
 وو وع رع

 َوْهَو ٌدَتاَس َمَتَو اهيِف أ .(ةّلبقْلا ةَهج ِرْيَغ يف ُوُدَعْلا َنوكي ْنَأ :اعُنَحَأ)



 6٠١ 6 07 0 م ك6

 هل

 رس هي سس 00 هه
 هر رنا ل 7 ها 8 20 06 .٠ 5 .٠ ىلا 6 و يبا موخم 07.

 فقت َةَقْرِفَو « ٌودَعلأ ِدْجَو ْيِف فقت ةقرِف : ٍنيتقرَف ْماَمِإلَأ ْمُهَقّرَفيف
 رِضْمَتَو ؛ اسف ميم َةَمْكَر 0 لصيف « ةفلخ

 « َةَعْكَر اَهب ََلَصْبَق « ئرخألا ؛ ةقئاَطلا نت 1 ىلإ
1١ 

 ث١

 دو نت الأ مفرق ةُموُجح فيو ةَرْذك َنيِملْسُملآ يِفَو ليل

 ٍةَساَرِحْلِل (ٌوُدَعْلا ِهْجَو يِف فيت ٌةَقِْف) َُدَعْلا مِواَُت وَ قذف لك نوكت

 ْنَأ َدْعَب ةّيِئاَشل نم (ةَكَر ُهَقْلَح يتلآ ةقْرِفْلآب يَلَصْبَ ُةَفلَح) ُفقَت (هَقْدِفَو)

 ةَيِناَثِل ٌماَمِإلآ َماَق اَذِإ (مث) .َوُدَمْلا ماس ْمُهُلَِي ال ْتْيَح نّلإ مهب را اَحْنَي

 ؛ اًراَوَج ٍدوُجُّسْلَأ ّنِم عفّرلأ َدْعَب لَو ءايْذَت 0

 (ٌوُدَعْلأ ِهْجَو ىلإ) اَهِماَلَس َدْعَب (يِضْمَت ىضْمَت َْدَو) .ةيناثلآ ةَعكّرلآ (اًهسفتل دن

 مل ُهَسُيَو «ديف ْمُه اَمب ْمِهِبوُلُق لاَمتشال ئلوألا ُفيِفْحَت ماَمإلل نس 20

 .وافيمالا لو لل اهب اورتن يلا ةيألا يَ

 ةهج ىلإ َكِيَلوُأ باد َدْعَب (ئرخألا) .ةَْرِفْلا : ْيَأ (ٌةفئَطلأ ءيِجَتَو)

 (اَهب يلَصْيف) مهِقوَحل ئلإ اًبذن َماَيِقلَأ ليطُيَو ينال يف ٌمِئاَق ماَمِإلاَوَو

 (اًهِسْفَنِل ٌَنَتَو) ءْتَماَق ٍدْقَشَتلِل ُماَمِإلَآ َسَلَج اَذِإَف «(ةَعكَر) هب اَهِءَدتقَأ َدْعَب

 َوُهَو ُهنَمحََو هب ةيدفُم قم لَ ُهْنَعةدرَتُم ُرْيَغ َيِهَو اهل كَم َوُهَو ٠ اَهَتيناَت

 ةليِضَف لوألا ٍتَراَح اَمَك َُعَم ٍللَحّتلا ةَليِضَق 4 ! (اهب ُمُلَسُي مْ 59 .ملاَج

 م



 م 0 َِ مم سر 0ع هاما[

 ْماَمِإلَأ مُهَمَصَيَف « ةلبِقلا ةّهج َيِف ٌوَدَعلأ نؤكي نأ : يناثلأَو
 3 و هال م ل

 ء مهب مرخيو «١ نيعص

 وا

 ضرزأب ٍدَجَن نم ْناَكَم عاقّرلأ تاذب كيرلا ل ِلوُسَر الص َةَفِص ِهِذلَهَو

 .[447 :مقَر ٌوِلْسُمَو ©: مْفَر «ئِراَكِْلا] ٍناَحْيَّشل اَهاَوَر . نافطغ

١21 

 هيف ٍلَبَج مْسَأِ :ليِقَو ءكانُه ِةَرَجَش مشب :َليِقَو ٠ ُتَحََقَت َقَوْجْل

 ا ْداَوَسَو ةَرْمْحَو ٌضاّيِب
1 

0 
 م١

1١ 
1١ 

00 

 و. اىاآ 0 .٠

 ا

 . 6ا ٠

 ٍنَمَز يف اَهَدْعَب ةَروُسَو ةحاَلأ هينا ٍةَعكولل هِم باق َدْعَبُماَمإلآ رقي

 ماَمِإلَأ ُىَلَص نِإَف ءاّمراظتنال هِسوُلُج يف ٌدَهْشَتَيَو قَيِناَتلأ قذف هراظتنأ

 ني لصف وع 0

2-2 

4 0 

 لسوف عي مَ لق وقع لك اب لَ م وأ لَ ومد
 . عيمَجلا ةالَص ْتحَص ةَعكَوَ زف لكب

 ال دي ينال ةَيناَت اَذَكَو .اهيف مهتاديفال ْمُهاَلوُأ يف ٌلوُمَم فِ لك ُوْهَسَو

 َعيِمَجْلأ ُّقَحْلَي لوألا ةَعْك دل يف ماَمإلآ ُوْهَسَو ءمدارفنال لوألا بنات

 . وْهَسَلآ َلْبَق مهن قَراَمُمِل ئَلوألا ُنَحْلَي ال هَ ةَيناَثلأ يِفَو

 اَنْيَب َرِتاَس لَو «(ةلئَقْلا ةهج يف ثلا َنوُكَي د : ينال ١ ُبْرَّصلآ ()

 (ِنْيَفَص مامإلا ْمُهَفْصِيم) قدما قرف لك ْمواَقُ ْثَحب رك ايفو ْمَُِبَ

 ةَعْكَدلَأ لاَدتْعَأ ىلإ ُهَعَم َنوُرِمَتْسَيَو ءاَعيِمَج (مهب ٌمِرْحُيَو) ُهَعَلَخ َرَبكَأَف



1 

 مهداب/ ما م م هسه هه سرع

 ب 31 0

 رم

 7 "مر ا يس را سس يل نس يع ل
 ٌرخآلا ٌفَّصلأ َفقَوَو « نْيفَصلا دحأ ُهَعَم َدَجَس َدَجَس اذإف .

2 
 عم

 , 6 أَو اَوُدَجَس َعَقَر اذِإَف « ْمُهُسْرْحَي

 مس جر# مر

 لوف نب ملغ انك [وكل ولأ ال ُلادتغالآ اَّلَِم ةينآلأ هَس َةَساَرِجْلا َّنَذل «ئّوألا

 َدْعَس (ِنْيَفّصلآ ُدَح ُدَحَأ ُهَعَم َدَجَس) لوألا ةَعْكَدلأ يف ُماَمإلَآ (َدَجَس اَذِإَ)

 َنيِجاَسل : ْيَأ 0 7) ٍلاَدتغالا َةَلاَح ْىَلَع (ُرَخآلآ ُتفَّصلأ َتفَقَوَو)
 ناصر

 : ْيَأ «(اوُدَجَس ِةَيِنَّثلآ ةَدْجَسلآ َّنِم ُدِجاَسلَأ ٌتفّصلأ (مَهَر اَذِإَف) . ٍماّمإلآ َعَم

 َمَم َدَجَسَو هيناتا َةَعْكَدلآأ يف (ُهوَفِحَلَو) .ْمِهِتَعْكَر ٍلاَمْكإل ءَنوُسِراَحْل
 َمَم الو ٌةَدِجاَّسلَ َقْدْفْل ِتَسَرَحَو لَو ََرَح ْنَم ةَئناَدل ةعكَدلأ ىف غ ماَمِولَ

 َدَكَشَتَو ةّيناَثلأ ٍةَكَرلأ يف َسَرَحْنَم َدَجَس وشل ماما َسَلَج اَذِ ؛ماَمإل

 َناَعْسْعب هَ هللأ ٍلوُسَر ِةالَ ةَفِص ِهِللَهَو ؛ ؛ مهب مَّلَسَو ٍنْيَعَّصلأب ماَمِإلَآ

 كَم َنْيَيَو اَنْ اََنْيَي ءصيِلخ بْرَعب ٌةَيَْ ِنْيََمْهُمْلا نيّسلأ ٍنوكْسَو نْيَعْلأ مَضِب

 يح 00 اهي الا نعإوو نيتش أ

 يف ألا فّضلأ د َدِجسَي نأ ةَقِواَص اذه يف ه ريك ٍفْتصُملأ
 72 ره

 000 يف

 ةنكمت َمِكاَّرلأ َّنأل .عوكُبلا َنوُد هر ةَساَّرحْلا ٍتَّصِيْخَأ اَمَنَ



 « عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ َلَح يف ٌعانفإلا» 2.

 . بزحلا ماكتْلاَو ٍفْوَخْلا ِةَدِش ْيِف رع 3 : فك
 ؟2 موو رك ءت(و يم 7 4 و 5 هآ 2غ

_ 2 

 َرَح ول ْلَب ٌفّصلآ يف ْنَم ُعيِمَج َسرْخَي نأ ْطََُْي الَ . "0ةَدَماَشُمْل

 رب اجبت نلت َدَو ةَبَوانُمْلا ىَلَع ٌففَص اَنَقْزِف ِنْيََعْكَرلأ يِ

 ْنَأ طَرَيْشُي اًدِجاَو / ةسولُجلا َناَك ول مَمَح اَوُدَعْل ةَمِواَقُم ٌةَسراَحْلأ َنوُكَت نأ

 ٍلوُصُحل ٌةَدَحاَو ٌةَقْرِف ْتَسَرَح ْوَل ُروُجَي اَذَكَو .ِنيتثأ ىَلَع راما َديَِي ال

 ثالث نم لقب َيَلَصي نأ ُهَركُيَو ءِرْذعْل ماَيق َّعَم َكِلَذ ٌلُكِب ٍضَرَعْلآ
 . اهم هَقَأ سدني

 ْنِإَو (فْوَحْلأ ةَدِش يف) ةالَّصلآ ُمُهَلْعِف (َن وكي ْنَأ :ُتِلاَثلأ) ُبْرَّضلأ (3)

 .اوُمَسَقْنَأ وأ ُهْنَع اوَلَو ْوَلَو ٌوُدَعْلآ َموُجُه اوَُمَأ اي مل ُثِيَحِب ءُلاتِقْلا متلي ْمَ

 ْنَع ةّياَنك اَذَهَو كَ نم اوكي مل نب ءِلاَِقْل نأ .(بزحلا ماكيلاو)

 َفاَصْلا ُبراَعي أ ءضخبي ْمِهِضَْب مهل ُقِصتلَي ْثْيَِب دعب مولالخأ د
 (اَبِكاَر ْوَأ) . اًيِشاَم : ْيَأ .(ًلجاَر ُهَنَكْمأ َفيَك) ٍذِكِيِح ٍدِحاَو < (يلَصُبَف)

 3 ادعو : ةيآلأ /ةَرَقبْلأ ُهَر شال 4 هيك وأالاَهو رشفا ذِي لت اَعَت ه

 كك ُرَدع نيت اهل لفتسم ريع ةلبهلا ليتنا .اَهتفَو ْنَع ةالّصلآ ُريِجََت ُه
 هل

1 

 أَو

2-9 
 هاه

3 
1١ 

1١ 

 هت

 . ةَروُرَضلِل ٌوُدَعْلأ بّبَسب ب هْنَع ِْجَعْل َدْنع هلآ ه هّجَوَت كدت 7 يف ْمُهَنِم

 يو هدول يي هم اسر [(* سوم ل0 300 ا يلا م ل ١ هر س ىةثوا هرم يع 10 3 2 سلس ىقع ىف ع ماع
 .يِمِرْيَجْبْلا .ةدهاشملاب ةّساَرحلا هنكمت :يأ «ةدهاشملاب هنكمت» :ةخشسن يف قلبا



 هاد. ا.ه اد. دود. ندع. راو ده. واو دع دف ا.د. اف دف ده هاه ده دو و هاو هاه ا. د. سه اهأه ياس و هاهو هاه اهو هد هو هاف او ولاه

8 
 «* ل

 02 نإ 5-2
 5 هىلم 8 مه هان

 . اَهيلبقتَسم ريعو
2 

 هه هم يع ينص ما 000 2 رهش مورس -

 ُهَتالَص ثلطَ َناَمَّزلَأ َلاَطَو ةَباَدَلأ حاّمجب اَهْنَع ٌفّرحنأ ولف

 ماَمإلآ ئلَع اوُمدَقَتو ةهجلا ٍتَفلَتْخأ ِنِإَو ضغبب ْمِهِضْمَب ءاَدِيقأ ُزوُجَيَو

 مهد اًرْْثَأ نم ُلَضُفَأ ةَعاَمَجْلاَو «ةَروُرَصلل ُهُدْيَخَو ةَعْفْول نبأ هب َّحَّرَص امك

 .ةَعاَمَجْلأ لْضَم يف ٍراَبْخَألآ موُمُعِل نْمَألآ يف اَمَك

 ةَجاَحل اوما تاَنعّطلاَو ِتاَبَرّصلأَك ةَريثكْلا ٍلاَمْعَأْلا ىف اًضْيَأ ُرَدْعُيَو
2 

 حاَيّصلأ يف ُر ْرْذْعُي لَو «لاَبَقِتْسالَأ َكِرْثو مسيو م نك اان ِلاَئَقْل

 . ْتَيْهَأ َتِكاَّسلأ َّنآل ِهْيل ٍةجاَحْل مَدَعل

 كلذ ْنَع َّرَجَع ْنِإَف ءُهْنَع يَفْعُي ال اَمَد ا يل

 يف اَمِل اًالخ يِضقْيَو ةَجاَحْلل ُهَكَسْمَأ هك كاَسمإ ىلإ جاتخآ ٍنأب اَعْرَش

 ْنَع َّرَجَع ْنِإَ «باَحْضألآ نع « وُمْجَمْلا» يف امك ِهرْذُع ردن «جاهْنملا»
2 

 © سا نر

 عوكُدلأ نم َضَفْحَأ د َدوُجُشْلَأ ْلَعَجَو .ةَروُرَضلل اَمِهب أَمْ دو 0

 هة م ا هه 2 8. 0 ا مم سعاد هل 38 1 ًَء

 بّرَهَو ٍلاَتِق حاَبُم لك يِف فْؤخلأ ٍةَّدِش ةالَص اًرِفاَسُم داك رماح و
 2 07 0 هو مس 2 2 . 7 ما

 , لْيسَو قيرح نم ٍبّرهَو ءاّملظ هذخأ ٍدِصاقل ٍلاَم دو «٠ ابل لداع ٍلاتقك



0-97 5-3 

 6 فاح ّْنا ُهَلُك اًذلَهَم 8 هغا َْنَع دل هَ وك 1 *ّم ال ريس ل

 توف ف لإ دهو ؛هراسعإ دنع ميرعو ( هنع لدعم عبسو
 م

 ووم ل9 ىننوص رب دة فر

 نبل نس لإ رتب فوفو توب عا تزل تا موخش نب يبو

 هل لَعَو سنن تفك لصاَح توف ْفَحَي مل هل از م اَهَيَلَصُي ْنَأ اًنِكاَم

 َفوُقْوْلا لّصَحُي وأ ٍةالّصلآ ةَمْرُح ٍمَظِعِل ّجَحْلا ُتَوَقُيَو اَنِكاَم اَجيَلَصُي نأ

 امن ُيِِفاَرلَأ َحّجَر : ٍناَهْجَو ؟ةالَّصلأ ِءاَضَق ِةَلوُهُسَو حل ِءاَضَق َةَيوُعّصِل

 ٌبِحاَو اَهريِخََت َِْلَعَو ُدَمَتْحُمْلا َوُهَو ُهَبَوَص ْلَب «َيِنَلأ ُيِوَوتلَآَو «َلَوَأل
 (َةَياَمِكْلأ» يف امك

 ف موف رت ادع هوَُط ءْيَِل فول ةالَص لص وَ
 ُهُوَطَح نيل نطلب َةربِع ال ذِإ ءاَوَصَق هفالِخ

.9 ِ - 

 ها اىاش د 2 هو 2 0 7 مسه هضصأ < 2 7 8 أ ن2

 فيخو ةرثك نيملسملا يفو «ليلق وهو « داس مثو ف وا َهلْبِقلا

 ةق زب ةرَم لك ءِنيَترَم مهب يَلَصَِ «ِنْيتقْرِف موقلأ ُماَمِول ُبَنَرْيَف ءةموجه

 قدا نو ءاَعَبْرَأ م أ نالت ْمأ نمو هاَلَصل ٌلَّصلأ ِتَناَكَأ ءاَوَس «ةالَّصلأ َعيِمَج

 ُدَعْلأ هه ةّهج لإ ٌةيَلَصْمْلأ ةَقدْفْل ُْبَهْذَت هن 5 ثرمْدْحَتَو ٌوُدَعْلا ءاَجَن ئّرخألا معا
 وط صل :ةالَّصلأ َعيِمَج ئَرْخَأ ةم اهب لص ةسراعلا قفا يتأند ِ 000

 و2" ما هما كر تراس ل7 20000 ماا س٠. * ا

 ضزاب ٍدْجَن نِم ناكم .لخن نطبب ِةِئَ هللا ٍلوُسَر ِةالَص ةفِص ِهِذَهَو



 01١ َيِنيبرشلا بيطَخْل َدَمحأ ِنْب ِدمَحُمِ
 ا ٠ هلا م

 « ٍرْئرحْلآ ُنِبَل ٍلاَجّرل ىَلَع ُمُوَْيَو
 لم | رج

 0 ا

 ةرْثَك َدْنِع هيف ٌةَبوُدْنَم َيِهَف ِفْوَخْل ٍرْيَغ يف ْتَراَج ْنِإَو َيِهَو ؟ نافطغ

 . ةالَّصلأ يف ْمِهْيَلَع ْمِهِموُجُه ٍفْوَحَو ْمِهَوُدَع َِّلِقَو َنيِمِلْسُمْل

 هاشم 2 )مودع يمي عَ 0 َمَقَو ُتْيَح 00 .*رقوكمو 72 ص

 314 9-2 هَ 31 7 هت

 را
 0 هج ره - مك 00 0 0 ٠

 ىف طّرَبْشُيَو ؛اىرخأ دب اعل ما دإ ءٍلْخَن ٍنْطَب ٍةالّصك ال ءعاقْرل
 34 س © رظ هو

 قزف لك ْنِم ةعَذجْلا هب ْحِصَتْدَدَعَةبْطْل ََمْسَي نأ عاقل ِتاذ ةالَص

 نوال نم نصت َتدَح لو ءاطرْخأب لَو زي بْطَح أ ام فال
 قس َعَم ٍةَجاَحِْل ام هيا يف وأ ءْتَلَطَب ةالّصلأ َنِم ىَوألا ةَعكَدلأ ىف

 و َنوُدِرَمتُم ْمُهّنَأل ةَناَثلآ ةَعْكَرلآ يف لوألا ٌةَفئاَطلا دَوْجَتَو اهداف

 قرف ودا لع يف كلُ أو هو نوم لة يف يَا ذه
 د د د

_- 

 ٌروُجَي ل اَمَو ِهِرْيَغَو ٍبِراَحُمْلل ُهَمْبْلُر وُحَي اًميف لصف

 راّيتخالا ٍلاَح يف َنيِفّلَكُمْلا (ِلاَجَّرلَأ ىَلَع ُمّرَحُيَو) :َلاَقَق اَدَهب ْأَدَبَو

 ةفو ولا نع لت ام: «(ريرحلا نا لاقل ون

 د ِنْوّللَأ ُدِمك َوُهَو ؛ُهْنِم ْتَجَرَحَو ٌةَدوُدلآ ُهْنَعَطَف اَم َوُهَو ءّرَقْلاَو ؛ اَهَيْوَم

 طّيخ ٌحِبْضُيَو ؛ِاَوهْلا ةَسَماُمِب ُبّلَصعي مث ٌرقْلآ ةَدوُك هرِْفَ جل ُلِئاَس َوُهَو : 81116 ٌديرَحْل 00(

 - ىلإ بناَج نم اهِسأَر ِكيِرخب دولا ُموُقَت . سبالَملأ ةَعانِص يف ُلَمْعَبْسُملا ُفوُرْعَملأ ِريِرَحْلآ



 « عاجش يبأ ظافلأ لَح يف ٌعانقإلا » 01

1١ 0-0 

 : رخلاب ينم مَُرلأ ٍلْكَش ىَلَع ِتاَكَرحْلآ َنِب ٍتاَعوُمْجَم يف َرَخآ
 رشي نيذشلا كفل لطم ندع موُقَت اَمَك +  ةَياهِناَللآِْمَر لْكَش َّلَعْأ َنيئيوروألا

 .وفت تفولا يف .اَولِ هت سالم دوو يريح طوخ لش ىلع دمج لاس زارْفإب

 ْيِطْيَح ٍقْضَل ىَلَع ُجِتاَنلآ ْنوُيْسرْسلأ ٌلَمْحَيَو ءنوُيْسِرِس : : مسن ةيِغْمَص ِةَداَم ِزاَرْفإي ٌةَدوُدلآ م مو

 .اَعَم ٍريِرَحْل

 :زيرعلآ ىَبَسُي اَدََهِلَو ءئرخألا فايألا َنب ليلا يف الإ اتي آل يب ٌنيرَب ريح
  0 1١ةّكأ | هو . ريرَحلأ ةَدوُد : ائّمَسَن َةَفَحاَر ٍةَرْشَح ٌقئارَش ريرحلا ٌفاَيِ أ :دصت .بفاّيلألا كلم

 0 ءواووةم رت -ِ
 هم م مة وحج مسك ا الا ل لل يلا 000 مه
 ؛ ةّيريِرَح اطويخ اضيأ : ةحلجم تاّرْشَحَو .تويكدعلا : لثم ةَريثك ئّرخأ ٌتاناَوْيَح

 سم هما هما 0 7

 .ٍةشوقأ ىلإ اَهليوخت ْنِكْمُي ْتْيَحِب ِيواَصِيقآ ريغ اهَطوُبَخ
 ا ِالَوَمْلأ َنِم ربع ْنِم ئَوْقَأ ريركلا طْيَخ َّنِإ ُتْيَح ةئيعيبطل [ فاّيلألا ئَوُف ذأ نم ٌريرَحْل ُرْتُْي ع

 َدَّسلآ ةَوق ِةَلاَزإ َدِْع ةّيِلضَألآ ُهَد اَعْبَأ ُديِعَتْسَيَو ِهَدَش َدْنِع ةيِلاَع ََئوُرُم وذ ٌُريِرَحْلآَو .4 ُهسْفَن طق

 نم ةَعوُنْضَمْلآ وأ هْطُمْلا سالم َنمَاَْدَأَو ءاّدج ِنْزَوْلآ ُةَميِفَح ُهيريِرَحْلا يسالَمْلآَو . روم

 َنِم ٍريِبَك ْنِم دش يقيِرَب ٌتاَذ ةعوْبصَمْل سيكل ُسباَمْلَو . ٌيِعانّصْلَأ ٍريِرَحْل وأ ِناَّن ًنكلَأ

 َيشاَمِكْنالآ ُمِواَقبُهَنأ اَمَك ِةَلوُهُسب ريرَحلا يك ُنكْمُيَو . ةَعوُبْصَمْلا تاَجوشَْمْل

 تاق وتلا ةءاب ىف اي لت انك يي َسنلأ ِءيلاةعاَنص يف ٍةَرْثكَب ٌريِرحْلا َلَمْحَتْسُي

 .ةَطِلتْخُم ٍةَجِسْنَأ لُكَش ىَلَع ِرئاَتَسلأَو

 .يرَب ٌريرَحَو «ٌعَرْرتْسُم وأ ٌعوُرْرم ٌريرَح : ِناَعْوَن ُيِعيَطلآ ٌريِرَحْل
 اَيِلاَغ ْنِكْمُيَو ءِتوُنلآ قَرَو ىَلَع يري يِذَلا ريِرَحْلا ُدوُد َيِعيَِطلا ٌريِرَحْلآ جن : ٌعوُرْزَمْلا ٌريِرَحْل

 َميِراَسَي ْوَأ بحار ٍدوُد ْنِم ٍرِخاَفْلأ ريِرَحْلآ عاَوْنأ اَهْعُم جننت أ( غار

 ٍقاَرْوَب اوّدَعَتي يذل ٍريِرَحْل دود نم ُجَرْخَتْسُيَو تك'نكدةط َهَّس رتل ١" ىَمَسي : ٌيَّرَبْل ٌريِرَحْل

 ُضيِِيَت ُبُْحْضَيَو ئِهْلآَو ٍنيصلأ يف اًصوُصُخ ٍةَريبك ٍماَجَْأ ىلإ ٍناَديلآ لَم وُمْنَتَو وُ
 ؛ يملا ريرخلا نب ناعم هلأ امك «نَح رص ذأ نمش هزل تا رح

 . ئرْخُأ فاّيَِأ َعَم اَيِلاَغ ٌطَلْخُيَو ءتاَجوُمْنَمْلا يف ِوْشَح ٌجيسن َةَسْوّنل ٌريِرَح ُمَدْحَتْسُيَو



 01 يزال سدت ها نلعشت

 يتلأ ةّيسوُمانلا يف مؤنلأ ِرْحَن َُلْعُي ُهْنِمَو ء(َةَضْوَّرلآأ» يف هب ِرْثَّسَتَو َوهْبَلِ م 2 . ولآ مي 6. هع

0 

 -. ١ 1١ ام اَمَأَو ءٌطاَيتْخُأَف مَمتُحْلل اَكَأ :7 هلع ٌهَمْجُمَف .اًجتكلل ُدْسل ام

 وا ء طايم هي رحب 0 - ةسمب
57 

 و ِجاَبيّدلَأَو ريرَحلا بَل نع ةئرشأ َلوُسَر اناَهن :ةفيذخ ِلْوَقِلَف هاوس

 .[08171/ :مقرل ُيِراَحْبْلأ ُاَوَر . هيلع هسلجت

 قيلت ال هن ةئونُخ ٍريِرَحْلا يف ّنأِب ٍلُجّولَا ىَلَع ةَمْْحْل ُنيَرَعْلآَو ُماَم إلآ َلْلَعَو

 . لاَجّرلأ ةّماَهَشِب
 ىلَع ٍفْوَحْلَأَك ٍنْيَّرِضُم وأ أ نْيَكِلفُم ٍدرَبَو ٌرَحَك ءةَروُرضلا ٍلاَح ىف ام

 ."ةووزشلب لَ رو عع وأ وضع

 ُهنَأل ئلؤألا قيرطب هِيَ يف ِهِلاَمْعَتْسَأ ُراَوْج نيل ٍزاَوَج ثم ُذَحْوُيَو

 ٍةَجاَحِلَو (ُهَماَقَم ُموقَي ُهَرْيَغ ْدِجَي ْمَلَو ِبْرَح ةءاَجمل اًضْيَأ ٌروُجَيَو ءٌتفَحَأ

 َكِلذل هنأ يف يفوَع نب ِناَمْحّولآ ِدْبَعِل صَخْرأ لي هن ُهّنأل ٍلّمُك عْفَدَو بَرَجَك

 نوُيُع ْنَعَو ةالّصلأ يف رع ِْثَسَو ١075 ١" :مُقَر ٌبِلْسُمَو ؛5919 :مْقَر «ُئِراَخْبْلا]

 .ريِرَحْلأ َر َرْيَغ ْدِجَي ْمَل اذِإ حَصألآ َوُهَو هاَنبَج انج ؤأ اَذِإ ةَوُلَحْلا يِفَو ساَّنلآ

 يب ِربَحِل (بَهّذلأب مُتَحَّلا) ١ ئاَنَحْلآ ُمُهَلْتِمَو لاَجّرلا ىَلَع ُمُرْحَي اَذَك ()

 :مقَر ؛2 5 هام ْنْبَأَو 415 :مقَر 5١ /م 2 ٌيِئاَسَتلَآَو ؛٠4 هال :مُكَر 6١ /1 ٌدَواَد

- 

 ف َيِلُحْلأ عاَوْنَأ ُرْئاَس اَذَكَو » : ٌةَداَيِز نْئَمْلآ خّسن ضْحَب ىف ١(

 . يِمرْيَجمْلا . ىلؤأ َيِهَو روض هَلاَزإ» : خّسْنلا ضْعَب يف (



 « اج يبأ ٍظاَْلأ لَح يف ُمانْإلا 14
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 اَذِإَ 6 عاوس ميرختلأ و مدعو ِبَهَّذلأ ُلْيِلَقَو 2 ِءاَسْنلِل بو

 نكي ْمَل اَم ُهّسِبَل َراَج اَناّتِك ؤأ انطق ُهّضْعب ُهْضْحَبَو اًمِسْيِرْبِإ ٍبْوَتَلأ ُضْعَب َناَك

 ابِلاَغ ْمِسِيِرْبإل

 203157 /ه ةَبْيَش ىبأ ْنْبَأَو 6 : مُقَر 2478 /؟ ثَقَهْيَيْلاَو 0 : مَقَر 4/١ ٌدَمْحَأَو 6

 َناَبِح ُنْبَأَو 470/7 :مَقَر 3290/١ ىَلْعَي وْبَأَو 4881 :مُقَر 3٠٠7/8 ُراَزْلاَو ؛؟84709 :مْقَر

 و
 يِفَو ٍريِرَح َةَعْطِق هيمي هدمت يف َذَحَأ هنأ حبِحَص دانس [0 5 :مقَر 675

 روُكذ ىَلَع ٌماَرَحا» اًمُهْلاَمْعَتْسَ : ْىَأ ,«ِناَدَه» : َلاَقَو بهذ َةَعْطِق هلامش
 سلال هو 7

 . اًطاَيتخأ ئَئاَنَحْلا ٍروُكّذلأب َقِحْلَأَو .نمهئاَنإل اج يت
4 

 ْمثَحَتلاَو ءوِرْيَغ ؤأ شزفب ُهَلاَمْعِتْسآَو ٍريِرَحلا ُنِبل (ءاَسنلِل ُلحَيَو) 6 8 ' 7 1 هيه 2 0 4 27 ك 00
 مكُح (يف ريكو بذا يي دو . ٌراَمْلَ ِثيِدَحْلِل هب يلَحَتلاَو بهذ

2 

 قر الب اس هْيَلَع مرُح ْنَم ىَلَع (ٍميِرّْتلآ)

 ِءاَدلأ حتفبو ةَرْمَهْل ٍرْسَكب َوُهَو (اًمَسيرْب ِبْوَتلأ ٌضْعَب َناَك اَذِإَو)

 ةسْنل ٌراَج اَناَّتَك وأ انطق ُهَضْحَيَو) . ٌريِرَحْل : تال ُتاَ اَمِهِرْسَكِبَو اَمِهحْنَفَو

 ْنِم ُهدَتُكَأ اَم فالخب ب رثكألل اَبيِلْعت ُمُرْخَي هَنِإَق (اَيِلاَغ ُمَسْيَرْبإلا نكي ْمَل م
0# 

6٠ 

 .هريغ



 2 ا 3

 . لوألا يف رثكألل اًبيِلْعَتَو «لجلا
 00 20 5 م هم مل 0 3

 ةَماَهَش ُهَل َسْيَل ذإ ءاّيِبَص ُهْنِم ُرثكأ امو ٍريِرَحْلأ نم َرِكذ ام ُساَْلِإ َيَِولِلَو

 ُنِلاَرَعْلا هب َقَحْلْأَو ءِفَلَكُم ُرْيَغ ُهَنأْلَو ءلُجَدلا فالخب «ريرَحْلآ ةثونخ يفاَنث
 42-5 ه0 7 ل هر 1 71

 .نونجملا (ءايحلا» يف

 ملَسم ربخ يف هدورول عب عبزأ ردق ٍريرحب و رّرْط و د اصا عبزا َرلَق ا زّرط اَم ىلا هو 2 .٠ وو 39 م 20 6 هل رو م 2 2 37 2007

 هدوُزو ٍةَداَع َرذق هب اَمجَسُم هبؤث َفَرط َلَعَج نأب ُةَيْوُت فّدَط ْوَأ ل561 مفَر

 عب أتت تن ةزقق ؛ 4 ١ ولت اقؤكالأ جاز ملم ريش يف

 ام فال عَ زألأ لع ةداَيَّرلِل هَج دَقَو ةَجاَحْلأ ُلِحَم فيرا نأ
000 507 

 0 ُديقتَيِف ةنيز ُدَّرَجُم هَنِإَ ص

 ٍةَرَأَف ْنَع ٌلِيْس للك ُهَّنأل .سّجَستْملاَك سجن ٍنْهُدب حابضِتْس نأ لحي : همت

 اًعَئاَم َناَك ْنِإَو ءاَهَلوَح اَمَو اًموَُقْلَأَف اًدِماَج َناَك نِإ) اقف نْمَس يف ْتعَقَ

 بلك وخت َّنْهُد ِ [؟ ااا : مقر :فيلاَكْعُلَأ َرْيَك١] اهب اوُعَقَتنََف أ هب ب اوُحبصتْساَف

 هيساجت لإ ب بطين لجل «ريِزنْحَك

 ُهلْهَس ٌةَضِراَع ُةَبَساَجَت َّنَدل ِةَبوْطُر الب سّجدَتُم ِءْيَش 0 بو

 رمل باتيخأب تا نو هلع امل يم رأجك يسب نمل ١ هللا
 9-2 4 2 31-3 2 هلي ل

 .ّرَم امم هوخنَو ٌرَكك ءةَروُرْضل الإ «ةّداَبعلأ ةّماقإل
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 « عاَجش يبأ ٍظاَفْلأّلَح يف ٌعاَنف م بس 6

 ِهنفَدَو هّْيلَع ٍةالَّصلَأَو هنيِفْكَتَو ِهِلْسَع هلسغ ِ نم تبَملأب َقْلَعَتَي اميف لصف

 ”” بلآ يف 2”, 0

 ئط يني : نِحرَزلا لاَ .اَهِْفَصَو بالا قَد ُكِرَتَو هُكْرَي لوألاَو
 ادََسَحْلا َدِصاَقَمْلأ» م عِجاَرل ُيِناَرَبطل ائَوَو اهل اكل ف 5-5 : ْيَأ «باّيثلأ

 لاَعَتِر هللأ مْ اود مُكَباَيت م دَوَط اذإ» :[35 مقر 1 : ةَحْفَص ٌيِواَخَتلِل

 . «اًعيِرَس بتم ِراَهّنلِب ْمُتْنََو ليل رجلا اَهَسَبْلَي الكل اَْيَلَع

 إف «شقتلا يف تيم مآ «ِناَئروُهْشَم ِناَتَعَل ءاَعرْسَكو ميجا حب
 هس وب حس 31

 هوم 0 هس و

 .هَرَتَس اذإ ُةْرَجَي ُهَرَتَج ْنِم َوُهَو ؛ َشْعَنَو ٌريِرَس َوُهَف ْتْيَمْلأ هْيَلَع نكي ْمَل

 ١ ١ يا

 بوُبُح :لْثِم ءاَرْضَحْلا تاَنابتلِ هيل اَيالَحْلا يف ُدَجوُت ضي قوت لكَ ام
 ه-

 3 2 م 000 و >-ٍ 7 مم 8 2 8م 2 م

 و ردو رودجو و يوصافلاو ررذاو و ديم 5 اذكلَهَو ؛سطاطتبلا ٍتانَرَكَو روْذَجَو ٍناَقيِسَو «ِءاَيِلوصافلَاَو ززألا ةئماشلا ةَرّذلأ

 ودام 001(

1 2 

30 

 الؤأ عفان ةتوجرختشَي مف قم لأ لَم ادعمونا ني جرفتنن َتْسَي نأ ْنكْمي

 ِرْعّسلأ تاَذ ِرْكَّذلأ عباس داَومْلآب َحْنَقْل َنوُلدئَتْسَي ِتاَمْرألأ يف ْنِكَلَو «مِهدالبب هرُفَوتل
 2 و

 يِتلأ ةيذغ ٍلْغَألا ٌمَهَأ نم َيِهَو «َتاَرْديِجوُبْرَكلاب َةَقوُرْمَمْلآ ٌداَوَمْلآ َنِم ُءاَنَتلأ ٌدَحُيَو . صَخرألآ

 اَمَدْنِع ٌةَرَشاَبُم ُهْنِم ةَقاَّطلأ ْئَلَع ُلوُصُحْلآُمِتَي ُثْيَح ِناَوْيَحْلآَو ٍناَسْنإلل اًمِهُم ةَقاط َرَدْصَم ُلكَشُت

 ور *عصاو نر

0 

 أ

 هعُيَو . ِهْيَلَع ةريخألا ِتاَسَمّللَآ ِءاَفْضإَو ِشاَمُقْل اًفَصِلَو جيل ٍطْبَح يقتل هامل َلَمْعَتْسُيم (0)
 ىَوَقُْمْلا يق َرَوْل ان يف اً ٌلَمْحَيُْي اَمَك ٍزاَْمُمْلا يق َرَوْلِل ًاليق صو اًيِعاَن اًرهظَمَو ّءَوَق اك

 امأ . ٍناَرْدَجل أ حَوْلَ (طوُعْضَمْل ُنسكاَعُمْل ُثَشَحْلا» شاكلبألا ب 5 ٍ:َحَو جْوَمُملآ



 هاا ٌينيبْرْسلأ بيطخلا َدّمْحَأ ِنْ حجل

 « ٌةلْسغ : َءاََش ايْشَأ ةَعَبْرَأ ِتْيَمْلأ ف ُمَرْلَيَو

 َنوُد اَنُه َْصُمْل رك ةالَّصلأ ْىَلَع ّلْصَمْلا اَذنَه َلَمَتْشَأ اَمَلَو

 (ءاَيْشَأ ةَعَيْرَأ) ٍديِهَّشلأ رْيَغ ء ٍمِلْمْمْل (ِتْيَمْلأ يف ُمَرْلَيَو) :َلاَقَف ءِضْئرَرَفْل

 اخرتْسأك ءهِتاَراَمَأ نم ٍءْيَش روُهظب ُهنْوَم َنَقيت اذإ (ةلسغ) : لوألا 0 2 - ىهاسا < 0 وع رع ص
 +1 0 2 وع

 مد
1 

 ع

 - هَ عا هاما م ءاسش . ملا
 ا هاما هلاق امك اًبوجَو ّرخأ ِِتْوَم يف كش نإف ؛ جدص فاَسْخأَو يف

 موو

 م

 .ِهرْيَغ ْوَأ ةَحئاَدلآ ريم عب نيقبلأ ىلإ (َعوُمْجَملأ١

 يف اَمُك ُضْرَمْلأ َوُه َكِلذ َّنَأل هك ِهاَمْلأِب هنَدَب م ٌميِمْعَت لْمَمْلآ ُنَقَأَ

 امك ُهْنَع ةَساَجّسل لاَ مَعَ ط طرت ال حلا قع وح ىف من بلا نب لئلا

 طرت أ ْنِم جاَهنملأا ُةَراَبِع وت امل اًفالخ او مالك هب ُحوُلي

 .اَتلاَزإ ُمُدَقَت

 ل َيِهَو ةفاطّتلآ ِتْنَمْلا ٍلْسَعِب َدْصَقْل َّنَأل ءِلِساَعْلآ هين ٌبجَت آَلَو

 م مس لف ءِِلْمَعِب َنوُروُمْأَم ان ءقَرَع ال فاك لسَغ يِفحيف 3 يي يلع قوت

2 
0 

00 

 :نِلَوْلأَو هيجي ْنَمَ ليال لإ اَهْلْخدَي ال ٍةَوْلِح يف َلَسَمُي نأ همك
 يصب التل حولك عت زم ىلع ُهَل ٌدْسْأ ُهّنأل فيخَس ؤأ ٍلاَب صيمق يِفَو

 وأ حسو ِنَخَسْمْل ىلإ ةَجاَحِل لإ َنَدَبْلآ ُدْشَي ُهّنَأل ءِدِراَب ِءاَمِب ؛ ُنْشاَّشَتلَ

 ني عشب لو دا وع فو علا ىلع نمل نأ « درب



 ' عاَّجش يبأ ظافلأ لح يف حاب سا 5 ياك كاسل و ف يمسك هام

 نه ا. د. ارو د. او د .او د. ا. عامي او. و ده واه ىو هده ده هدو د ساو ساه وه سلو هد واق عاق اه هواه هدو هاه ها. واوا و و هاو

 مث ءساَلَضَمْلآ نم هيف ام جرخُيل ةَعلابمب هيطَب ىَلَع هَ اَسَي ّرمَي دو «نْمُيْلَ

 ليَ يقلي مث هويَأَوس هِراَسَي ىَلَع قو 1م قرح زخب لَو قل اة
 و ذآ

 2 مث ءّيَحلأَك ُهَُدُضَوُي مث هُيَرْجْنَمَو ناش فم 5 ىَلَع ئّرْخَأ قرح

 9 ِطْشْمِب َدَيلَت ْنِإ امُهَرْعَش ُحَرَسيَو ءرذِس وختب ُتيخلَف ُهَسَأَر ٌلِسْعَي

 مك نيل هم لَ م لإ اَمِهرَْس نو فيفا ريو «يفرب نسأل

 مث ُكاَمَق يل ام َنَمِيَأل ل ل رسل هذ لإ زعم ا نشأ
 لَك َكِلَذ يف اني <09 َكِنْذَك َرَسْبَأْلآ هَقِش أس هقش هقش ىلإ ُهف فادح

 حارق رق ِءاَمب َكِلَذَ ُهُقحَي من هّيَمدَق 0 (ِرْدِس ون

 .ءاَمْ يَ ال ُثْيَحب يِتأَيَس اَمَ ِروُفاَكٌليِلَق هيف
 لس ياس لس

 هوط

- 0 
0 

9 

 َجَرَخ ْوَلَو َكِلْذَك ٌةئِلاَتَو ٌَيناَت ُدَسُيَو .ةلْسَع وكمل ُلاَسْعَألا هِذَهَف

 هْنَع ُهَلاَرِإ َبَجَو ٌنمَجَن ٍلْسْغْلأ َدْعَب

 َرْوَعلأ اَمأ ءٍةَجاَحْلآ َرْدَ ؟ لإ قعر نب ليَ نب نأ ُبَدنُيَو
 أو ةَقِْحب ُهَهْجَو َيطَُي ْنَأَو اَمْيلِإ ُرَطَّتلَآ ٌمُرْحَيَق

 .ةَرِهاَظ عك ِةحّلصَمِ لإ هوكذ مْ هد وأ كد َنُ ا
 ِةَبَنَجْلا لْسُغ يفاَمكَمَُي هَلسَع ودعت نَمو

 وأو ريع حت وو يو رْيَغ ِةَجْوَز ْنم هتلِلَح ُلْسَغ ُهَلَو أَمْ
 هل اَهنِم ّنمَم الب ريغ ْتَحَحَتْوَلَو اَهجوَر لسع ةيوجَو ريغ ِةَجَرِلَو هيَ

 إم :انيمَأ "يالا َنوُكي نأ

 هَ ءَملَأَو لْجَّرلأب ىَلْؤَأ لُجَولأَو ٌّكلْسَع بنج ٍوحَنِ رك لَو

 أ زارعلا تملا يف يخَ | ْرُضْخَي ْمَل ْنِإَق ءاَهَّل ِديَسلأ وأ ءاَهَل ُهّنِم لَو



 015 ٌينيبرشْل رطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 .ُتَمْآ مهي لُجَرلأ يف ةييتْج كدا
 ُهَلْثِمَو ءٌءاَسْسلَأَو ُلاَج اجر ُلَسَعُي ِةَرْهّشل َدَح ْمْلِبي ْمَل يَِلآ ٌريِغَصلآ مَعَ

 .مَرْخَمْلآ ِدْقَف دنع ُريبَكْلا نحل

 ٌضَع يف ُلِساَعل طاَنْخَيَو حبو َقْوَف لَسّشُيَو :«عوُمْجَمْلا» يف َلاَ

 هم

 َةَجَرَد ِهْيَلَع الصلب ئلؤألا لسع يف لجلب ىلزألاو ؛ نمل رص

 سأل ّنم ئلؤأ ُهَقَ ُهَقفَألَاذإ ةَفِص ٍةالّصلأب لوألا (ةَجَرَد» :ب ّحَّرْخَو

 يف ام ُنمُكَع انه ِهيِقَمْلآ ِرْيَ َء بقل: ص لو ُةيِقَْلآ ُديِعَْلاَو ُبَرْفَألاَ
 ْنَم َيِهَو هةيِمَرْحَم ْثاَذ َنُمآلْوَأَواَهناَباَرَ و اَهِلْسُع يف اَهب ىّلوألاَ « ةالَّصلأ

 ْجْوَرَف ٌةَيِنْجَأَف ِءآلَو ُتاَذ ٍتاَباَرَقْلا َدْعَبَو ءاَهْحاَكِي لحي ْمَل اًرَكَذ ْتَرَدَق وَ

١ 

 ٌرِفاَكْلاَو امي َعْفأ ناوي م َعَراَتَت ْنِإَق «مهِتالِص بيتزتك ْمِراَحَم َلاَجِرَف

 « ٍرفاكلا هيبرقب وأ

 .هرخاَقَمَو هر 0م :ةيِلهاَجْلأ يعن فالخب

 رك هِْيَغَو ريح ْنِم اًيح هُم هَل ام ِِلْسَغ َدعَب (ةئِفكم) يناَنلأ (2َ)

 رفْغَرُمَو ريرَح ْنِم رَفْصعُم وحن أل رك « هيف ٌةالاَغُم

 أ ةَرْوَم تسي ام َوُه لَه هرذَق يف َتَْآَو «ُدَحاَو ٌبو ِنَمَكلا لكَ

 يف ححص 0 ِناَهِجَو ؟ةَمِرْحُمل ةَجَوَو ٍمِرْحُمْلأ َنَْأَر َّ ِنَدَبْلا َعيِمَج

 ودّي 2 32

 ةروُكذلأب ه ُردَق ُففِلتْخََف لوألا (ٍريِغّصلأ حْرَشلاَو (َعوُمْجَمْلا» و اَةَضْوَول»



 م 6م م اثم ما. ا.ه ا. و ا. عاق و و ا » ىو ده د. ده ولف و ده و و. واس  .ه واو هواه ماو دع اواو ماقول .اهام عا. هاه ااهأاه

 اَعَبت 0 اوداَشزإ | حرش يف يفشل 7 ع :َينَتلأ ب (هكِساَنَم»

 ٌمعَي بون ُهَلَكَأَو :َلاَقَق اهِضْوَر) يف اَمُهَنْيَب َعّمَجَو :َنييِناَساَرْخْل روُهْمِجِل

 يِناَلآَو ىَلاََ نأ أ َقَح هنأ ىَلَع َلَوألآ َلَمَحَف ؛ ةَرْوَعْلأ ُرْدَس ُبِجاَوْلاَو ءَّنَدَبلأ
 ىَلَع اَذَكَو ٍلَوَألَأ ىَلَع ه هِطاَقْسإي ُهنَيِصَو دَعَنُت الو ءٍتْبَمْلا قَح ُهَّنَأ ىَلَع

 ْمُهرْيَغَو ُئِلاَرَعْلأ ُماَمِإلَو (بيِرَْتلا» نع (َعوُمْجَمْلا» يف َحَّرَص < بص ُدَقَف «يِناَثلأ

 يفالِخْلل َةاَعاَرُم : يأ « 5 كيمو حمل طق ةوؤعلا راسب نص دله

 ْمُهضْعَبَو دبل َعيِمج تسي بؤب ُنَمَكي د :ٍةئرولأ ضَْب لاَ ؛ صوُي مل لَو

 : ْيَأ .(عوُمْجَمْلا» يف ُهَرَكَذ ءبْوَتب َّنّمك ِهزاَوَجب اَنْلَقَو ؛طَقَف ِةَرْوَعل ٍرِاَسب
 "0 ل وم

 رم اَمِل اهب َنفك الب : : ْمُهْضْعَيَو «بؤتب نكي : مُهْضْعَب َلاَق وَلَو

 (ةمَتلَا» يفَو زوجي 'بيزقتلا» يفت سون نلع اواو .بؤتي : : ليِقَو

 نالت َنَمَكُي ْنَأ ُبِجَيَف : ْيَأ «ُنِسيفَأَوُهَو : ٌيِوَوتلأ َل ,يفالخل الخل ىَّلعُه

 ََُرَوْلاَو ءبْت يف ُنّمَكي :ةامْرُلآ لاَ .قرفتنم ل

 ولو كيوتل تب لكي امر لَ َْلَو ؛امَرعْلا تيجأ ناك يف
 الث ْىَلَع َةئَرَوْلَو ٌءاَمَرْعْلا ِتَمَمتَأ وَلَو هنو َبيِجَأ ءِدَدَبل عيِمَج ِرِتاَس

 وا رح ىلا را اح ةبلب عا نأ ةياح .يفالخ الب ٌراَج

 َنسْيَلَف ؛ةثالث وول ٍةَبْسَلأبَو ِنَدَبْل عيِحَج ٌرْمَس ِءاَمَرْعلِل ٍةَبْسَنلَأبَو طق

 َنأبَو ٌقِباَس ُهَقَح نب مِرَعْل َقَراَفَو ءِكِلاَمْلآ ٌقَحِلاًميِدْقَ اهْنِم ُمْنَمْلا ِثاَوْلِل

 اسوا



 055 ٌئِبْرّسْلا بيِطَحلا َدَمْحَأ نْب ِدّمَحُمِل

 هود #8 00
 4 7 ةالّصلَاَو

 َنّفك اَذِإ اَذَم ؛اًمهيِف ْثراَوْلا فالخب ٍتْيَمْلآ لإ ُدوُعَ هَل ٍلاَمْلأ يفْرَص َةَعَفَْم

 جْوَذَوديَسَو بيرق ْنم هرم ْنَم مر اق اَهِرَْغ منّك اً مَ هِتكِرَت ْنِم

 نم هيلع َداَيزلا دوج آل لَ ءهنَدَب عيمجل ٍداَس ّدَِحاَو ٌبْوُن ٍ

 نيِفكَتلِل فق 3و امم َنمك اَذِإ اذَكَو ءَدَضْوَرلأ» مالك ْنِمَُلعُي ام اّملآ ِتْيَب

 وعلا يس يِفحي لَه ْيأ ءاَغِباَس ُنوُكَيَو : ذاق مالا نبأ ب 0

 .يتأيَسف ةأََمْلاَو لول ُلَضَْألا اأو وم اَمَك تيم قايل دال
 اَهَعَسْوَأَو فتاَقّللا ّنَسْحَأ طْمْدَي ْنَأَو ءِديِدَّصلل ٌهَّنأل ٌلوُسْفَم ّنُسَو

 ُتيَمْلآ َعَضوُي نَأَو ءاطونَح ِتِيَمْلا َلَعَو لك ىلع َرَدَي أَو ءاَهَْوَف يقال

 هَل نطق ِهِِفاَنَم ىَلَع َلَعْجُي نأ ٍةَقْرِحب ُهاَلَأ َدَشُت ْنَأَ اّيِقْلَتْسُم اَهَقْوَف

 َدْنَع ٍراَمتنالأ َفْوَح ٍداَدِشب ُفئاَّللآ ُدَسُتَو ءفتاَتَلل يلع ُتفَلُثَو «ٌطوُنَح
 يَا يف ُداَدّشلآ لع دو ءاّمِرْحُم َنوكَي ْنَأ الإ ءِلْمَحْلآ

 جر ىَلَعاَمُهرِْجَت اَهَمِداَحَو َةَجْوَر ا نكت ب ِتْيَمْلأ ْزيهْجَت َّلَحَمَو

 ةثقفت بلع َنَم لَ يخت هكر تنملإ نكي مك :اَعقدعفت هلع وع

 ىلَعَف ُهْدَقَفَت ُهْتقَفَت ُهُمّرلَت ْنَم م ِتْبَمْلِل نكي مَل ْنِإَف «ِديَسَو ٍبيرَق ْنِم + ةَلْخُجْلا يف يع

 . ٍلاَمْلَأ ِتْيَي

 امك مل هذه ٍصئاَصَح ْنِم َيِحَو (دْيَلَع ُةالَّصلا) :ُتِلَّثلآ (3)
 . ثلّشلأب ٌءاَصيِإلآ اَذَك :َلاَق . ةَلاَسّرلآ حْرَش١ يف ٌنيكلاَمْل يناهكاتلا

 هلأ ٍتِيَمْلآ رهط َمدَقَتَو َتاَوَلَّصلأ ّنِم هاهي ُطوُرش اَهيَكِصِل طش

 هُرْهْطَو ُهُجاَرْخِإَرَذَعَتَو ِةَرْفُح يف َعَقَو نك َرّذَعَتْول اه نك نع اعلا
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 ها و ءاعاع ا. ا.ه د. اه ده و و دس واه عامه هده و و سو هد دع ده ساه هاهو و اه هو هدو ده هاه ها هه هاه هو واو ههه

 طَرَبْسُي الو ءِتْيَمْلب ِءاَرِدْزالآ َنِم هيف اّمِل هِيِفكَت لب هيلع ٌةالَّصلأ ُهَرَك و

 مِلْسُم ٍلْجَر ْنِم امه : ِمِلْسُم ٍرَبَخِل نست لب قبرتكملاك َةَعاَمَجْلأ اًهيف
 ص

 هنأ ا مُهَمَنَس الإ ايس فنأب َنوُكِرْفُي ال الجَر َنوُعَبرَأ هَتَزاَتِج ىَلَع ُموُقَي ُثوُمَي

 ش الام ١ ُدَمْحََو ا : مكر 0 /» وكاد وُبَأَو 444 : مَقَر ىىدر/؟ ملْسُم] ( هيف

 اًبَص ْوَلَو 7 اَهِضْرف ٍطاَقْسإ يف يفكيَو . [047 :مقَر ءل١01 /1/ َناّبِح ُنْبَأَو 9
 هَ

 1 ٍلُجَرلِ اًماَمِإ َنوُكَي ْنَأ ُحّلْصَي َيِبّص َىِبَّصْلأ َّنَألَو «هب ٍدوُصَقَمْلا لوُصُحل اًرْيَمُم
 ارو قو سس 1 م 0
 ُواَعُدَم ءورْيَغ ْنِم ُلَمْكأ َركّذلآ َّنَأل ركّذلآ ٍدوُجُو عم ةأَرْمأَو ىثنخ نم هريع

 . ةَباجإلل ُبَرَْأ

 نام

 رع س سس 0-0 4 5 0 1 0-3 0 2 11 0 مو - و

 هاَوَر «عابتالل ّيبن ريغ رْبق ىلع ّحِصتَو «نفذلا ئلع اَهُميِدَقَت ُبِجَيَو

 0315/9 َدْواَك وُبَأَو ؛٠0 :مُقَر الث ١/ لسمو ؛ 436 مقر 228/١ ئِراَخَبْلا] ِناَحِيَّشل

 .رضَقلا اص َنوُدوَلَودَّلبْلا نَع ٍبِاَغ ىلَع خِصَنَو 18577 :مفَت
 وما

 سوم <” تاور ”ت هر 2 سم بلو 007 تايد صارو 2 1-0 يال

 ذأ ناك ني لج نع بياخأرثغأ ىلع االضلا حتا :اولاق
 و

 م 5

ِ 
 أَم
 دك

 اهب لكي ال لع اًمنَدُم ةرْيَغ نأ أل :اولاق ءهِتْوَم َتْفَو اًَهِضْرَف

 وأ َملَب ول ُهّنأ ُهاَضَتْقُمَو :َلاَق ءِتْوَمْلَأ ِتْفَو ٍراَبِتْع أ يف ٌيونْسِإلأ َعّراَنَو
 لا لأ .ةنالج اصلا رؤي مل لئلا لون ةاَقَأ قو ه-

 ا
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 .بلاَعل 56 د توب يك ال اك

 «اَلَع ْنِإَو ُهوُبََف هِرْيَعِل اهب ئَصْوَأ ْنِإَو ٌبَأ ٍتِيَمْل ٍةالَص ِةَماَمِإِب ئَلوَألَو



 0 ٌينيبْرَسلا بيِطَحْل َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 وفر

 . هنفدَو

 7 384 سس ار هس س7 تا 0 0

 .محّروذف «ثزإلا بيترتب ةَبصعلا يِفاَبف :َلْفَس ْنِإَو هن ُةنيأَ , نباف

 0 2 3 عع 2 ه1 : - 2 8< - 0 عيل مرا لس
 الف ةّيالو اهنا َنَسَأَو ةقفأ ْولَو هن برأ ِدْبَع ىَلَع َلَذَع رح ُمَقْيَ

 باجل ُْيَغ جّْرلآ َعم َدجْو اذإُهَلِحَم نك قَْزَمْلِل اَلَو جول ايف َقَح

 رلصُت ةَأْرَمْلاَو ءبناَجألا ْىَلَع ْمَدَقُم جولف ّالِإَو ,ئتنخ ؤأ ٌركَذ ةأرَمْلا َعَمَو
 و رغم 2 2 2 و 0 2ص 2004 2 .٠

 ىلإ ٌبّرقأ ّنَسألَأ ءاَعْدَو ءَءاَعَّذلا انه ضَرْعْلا نأل ءِتاَولَّصلأ رئاَس ٌنسكَع 2 و 23 7 مرو م 7207 ه0 2 2 2 7 هه 11
 ع -_ 2 ع 6 م سو 6 وع وم 7ك همس 2 و 000 00 31
 ٍزجعَو ٍركذ ِسأَر دنع ٍدِرْفنِمَو م ! نِم موماملا ريغ فقي نأ َبدنيَو َةَباَجِإلا

 7 ما 2 1 2 14 ا 037 و 2 يك 0 0 0

 اضرب ةدحاَو ةالص زئانج ليلع زوجتَو الل لوثنخَو ئثنا نم هريغ

 2 1 < وج و ٠ هم

 اول َنيُم أ اَعَم ئاَنَح َرِضَح ْوَلَو . تشل او ُهْنَع ثرشأ بص
٠. 
 8 3ع

 ِركَذ َلَع ىتنأ مدفن التل ٍرَخآلا ل َدْدُ ْمُهّْنِم لك أ نعت هنيمي ْنَع اقص

 زب ريس لَم هب لع يأس هه رع ملم تيم هج دج لَو
 ىَلَع َّلَصُب ال كل اَدَكَش وأ | ارفَظ ْْرُجْلا َناَك ْنإَ ٍرِضاَحْلأ ِتَْمْلَك َنفْدَو

 امَّنَِو :َنيِرْخأَتُمْل ُيضْعَب ُهَمَلاَح ْنِإَو «4ةَّدعلأ» يف ٌهَلاَ امك ٍةَدِحاَوْلأ ِةَرَّمّشل

 . بْئاَغ ىَلَع هالَص ِةَقيِقَحْلا يف اَهّنأل قَلْمُجْلا ٍدْضَقب ِءْرْجْلآ ىَلَع ىَّلَصُ
 ُهْنِم ةَحِئاَر َروُهُظ اَهِمَْر َدْمَب َُنْمَت ٌةَرْفُح ُهَّلَقَأَو بق يف (ُهنفَد) : ُعباَرلأ ()



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لَح يف عامل 01
 يف ةكَرْعَم يف ُديِهَشلَأ : اَمهْيَلَع ىَلَصُيالَو ِنالَسعُي ال ِناَننأَ

 َنيِكرْشْمْل ِةكَرْعَم

 م ىرةمو وعر 2 7 ا م ر رم هوب
 هَتَمْرُح ُكَهَتنَتَف َتْيَمْلَأ لكأف اهل عْيَس َشْبَن ُعَنْمَتَو (ّيحلا يذؤتف

 «ِنْمّدلأ ةَدِ اق نيب يمال اناك ْنِإ اًمِهركذ ْنِم ُضَرَعلَأَو : ُيِعِفاَّرلَأ َلاَق
 0 2007 و 0 7

 . ئّهَتنَأ .اًمُهَدَح دحأ يفي الف ءاَمهِتَياَعر بوجُو نايف الِإَو

 ىِناَتلأ ُبِهاّطلأَو

 ع ليو صرألا جو ىلع تيتا عمو ولام ورفشلا :ب َجَرَخَو
 .هِمالَك يف همك يِتَيَسَو ُلْفَحْلآ رَّذَعَتي هَل ُتْيَح َكِلذ ُمَنْمَي اَم

8 

 .اًمِهَفَح يف َكِلذ مير مهل لص اََو ناسا ٍناََو)

 َةَكَرْعَم يف) َتاَم اذإ | غِلاَ َرْيَغ وأ اَقيِقَرَو تأ ْوَلَو (ٌديِهَّشلأ) : ُلَوَذلأ

 ىَلْتَق يف َر تأ ل ذك نأ اج نع مذا ٌيِراَخْمْلأ ِرَبَحِل ؛ َنيِكِرْشُمل

 جّرخ لَو هنأ ربخ 3 .ْمهيَلَع َلَصُي ْمََواوُلَسَُي لَو ْمهِئاَمدب مهِيْفَدب د

 ُداَرُمْلاَف ؟[1 44 :مْقَر ُئِراَخْمْلا .ِتْيَمْلَ ىَلَع ُهَتالَص ٍدْحَأ ىَلْتَق ىَلَع نَّلَصَف

 4 وْيلَع ْنَصَو # : ىّلاَعَت هِلْوَمَك ٠ ِتِيَمْلِ ِهئاَعدَك ْمُهَل اع : ةّلدَألأ َّنْيَب اًعْمَج

 ىلع هللأ ةداَهَشل اًديِهَش ت َىَمسَو .ْمُهَل ذآ : أ 1٠١[ :ةيآلأ /ةَبوَتلأ ٌةَروُس 9]

 ةرقَتْسُم يح هيف َقَتْمَلْنَمَوُعَو كِل ريغ : ليِقَو «٠ ِهَنَجْلأب هَل كَ هلوُس سَرَو
 مِلْسُم خا لس ُةَباَصَأ | وأ فاك ُهَلَتَق ْنأَك .اقيتسب نيكرشملا بزح ءاضن ل

 هلاتِق َلاَح ئَّدَرَت ْؤأ ءاَهْنَع طقس ْوَأ ُهْتَاَد ُهْدَحَمَر ؤأ 4 ةُحالِس هْيَلِ َداَع وأ ءَأَطَخ

 أ يلع نكي مل نو هلق ُببَس ملي ْمَلَو ُبزحْا ُهنَع فَلا وأ «رثب يف

2 



 2 ٌينيبْرَسلا بيِطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَكَحُمِل

 اَحِراَص لتس ْمَل ْيِذَلآ طَفجلأَو

2-9 
 ْنَم فالخب ٍبْرَحْلا بسب ُهَتْوَم نأ رمال َنأل مد

 اهم هوَ ْنِإَو «هيف َةَحاَرِجِب ة ةَدَقَتْسُم ٌةاَيَح

 م ءٍديِهْشب َسِيِلف ٍةاَعُب ِلاَتِق يِف ؤأ أَ ة ذأ ٍضَرَمب َتاَم نَأَك «َنيِكِرْشُملا بزَح
 اَمَع يِراَعْلأ ُديِهَّشلأ ام ؛ٌرِهاَظ َوُهَو احاَبم هنْوَك َنيِكِرْشمْل ٍلاَتِق يف ُرْبتْعُيَو

 ٍلوُفَمْلاَواقلْطُم ةََمْلآَو اَعْشِع ِتيَمْلآَو ٍنوُعطَمْلاَو ٍنوُطبَمْلاَو يَا 7

 0 .املظ روكذملا لاري ي

 ْتاَيِي اَمَأ ااَع اهب ةييغآ اذ اهيف تام يأ باي يف فَ نََْ

 ُتَدْنُيَف ؛ِةَوْرَقَو ٌفنْحَك ءاَيلاَغ ُدْسْبَل ذاق الا اتيت يزد بزعل
9 

 2 1-3 وك هل 0 جو ما عام ص رع

 خيو رمسسي رتْسَي اَمِب اًهُميِوتت َبَج 700 بفكت مل ْنِإَف ءْىَنْوَمْلا ِرِئاَسَك اَهْعْرَ

 . ّرَم امك ِتْيَملل ٌّقَح ُهْنأل ءهِنَدَب
 هذ
 ع

 : يأ «(اًحِراَص َلهَتْسَي ْمَل يِذَل) ٠ ١ ِنيّسلآ ثيل ( طَقّسلا) :يناَثلآ (و)

 ْثَِ الو دلع ةالَصلأ ُدوُجَ لك كُقلَح رشي هلو ةثابح هل نَل ْنَأب

 حابب ةثيَح ثمل ذاكَ هاري نوُ دو قزح ةرئس نيو كلُ

 َْمَكُيَو َلَسْخْيف ِريبَكَكَم ِكّوَحَت نأ جالك َهُّنَراَمَأ ْتَرَهَط ذأ هرْيَغ ذأ
 يف اَهِتَر ام ِروُهَظَو لوألا يف اًهَدَْب هت هِتَوَمَو هِتاَيَح نقل ُنَْديَو ِهْيَلَع هْيَلَع ىَّلَصُيَو

 ِهْيَلَع ِةالَص الب ُهُريِهْجَت َبَجَو ُهَقْلَخ َرَهَظَو ُهئاَيَح ْمَلْعُت ْمَل ْنِإَو ةيناثلأ

 يعم

 ملا



 « ماج يأ طا لع يف عاتإلا» 0
 03 ءال ىف 6 يت لى. ل ىلا 2 يرمي 7

 هرخآ ْيِفَو « ٌردس هلّسغ ِلَّوأ ْيِف نؤكُيَو ٠ اًرتو تّيَملا

 3-1 ٠ ره ١ هَ آن ا وعمهو

 هيلع ب الو نفديو

 2 هام .َ هس ل < وع 000 و و 2 هيف س © يمي 2
 سة. ا .٠ 0 _-- 00 .٠ سمس -.2 1 سيك رح 30 5
 نإف ءرهشأ مامت لبق لِز | َو .طوقّسلا نم قتشم طقّسلاَو

 0 27 و ه2 ل2 تم

08 
 ِهِلْسَغ لَو ع
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 يِف َنوُكَيَو)ل .ٌرَماَمك اًبذَت (اَرْنِو 0 8 - َّ 37 و هم[ - 0

 ْنِم ٌءْيَش) اًرْنِو ُنوُكَي يِذَّل (هرِخآ يِفَو) ."””ةيوطخ ؤأ ("”ٌرْذِي

 ُضَمْرَعْلَو يربعلا ٌُرْدَّسلَأَو قتل ُةَرَجَش ُهَرَجَش :اًهْنم ءاَمْسأل ّنم ُدَدَع ُهَلَو .عطقسمسسو ٌرْثّسلأ )١(

 مالآ ٍجالِع يف ٌديُِم اَهعوُْنَمَو رو بَرَجْلا ج الل ِرنمآ قا مدحت .ٌُلوُساَعْلَأَو

 سأل ِرْعَش ليِسَعِل َقوُحْسَم اَهّْنِم م ُعَنْضُيَو َقاَرؤدلأ ُفْمَحُت .َدلأَو مقل ِباَهِتلأَو ٍلِصاقَمْل

 . ىّتْوَمْلآ هب ُلَسُْي قارؤألا َعوُْنَم نأ اَمَك . ُهْنِم ةَرْسِقل ةَلاَزِإَو هِتيوُقَتَو

 نياك .ةّيزابَحْلَ ةليِصل َْبي يابن ندج 1101190061: ةريكتإلا 11 عا ٌيِمْطِخْل 00

 لك ج ٌديِفُم ٌيِمْطِخْلَأَو . ٌئِنيَصْل ُيِدْرَوْل ٌيِمْطْخْلاَو ةيماَبْلا اَهَّمَأ عاونألا ّن نم تام

 أ تسوون ران ست ادع دولا

 تالّزتلا جالجل ةْيِجْرَش اًنَقُح ُهْنِم ٌمتْضَ . ِفّطَلُمَو ٍنُكَسْمَك قْلحْلاَو نلاَو مَقْلأ ت

 اَِتاَرْوَل لاَمْطَلا ْعْضَمَوءاَِتاَباَيْلال طم لِمَ ِندألا يف اروُطُم ْعَضوُت ا

 . ناتسألا َجاَوَح يِفَْت ةّصمضم يقارؤألا لَهُم مندل نيا مآلآ نم فَ ئاَجْل
 هل

 تعال

 © ب

 ةنكَسُم َنهَف .ةّيجالعلا اَهاَياَرَم اَهْحَنْمَي يِذَّلَأ َوُه ُدْمألا اَدئَمَو ٌةَيِطاَحُم اَهِلِماَكب ُةَبَيلأَو
0000 

 - ٌةَّصاََو قَميدَقْلا ِنانوُيْلآ رضَع ُذْنُم تَمِدْخُتْسَآَو ةّيِج ةّيجالِعْلا اَهّصِئاَصَح ْتَقِرُع َدَقَو . ةفطلمَو



 011 ّينيبْرْشلا بيطخلا َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 هَماَمِع لَو ٌصْيِمَق اهْيِف َسْيَل ضْيب ِباَْنَأ هنا ف

 . ضيب ٍباَوْنأ حد يف ةَرَعْاَ

 الإ ٍةَلْسَغ لك يِف ٌبوُدنَم َوُهَو «ِنّيَلأَو ماَوَِْل اًمْنَمَو ِدَسَجِْل هي وقت ( ”ٍروُفاَك

 َديط ُبَرْقَي الق ٌمِرْحُمْلأ اَمَأ ؛مِرْخُملرْيَغ يف ُهلِحَمو .دكآ ٍةَريخَألا يف هَ

 ْتَمَدَقَت دَق ٍلْسْعْلا لَمكَأ ُةَمِصَو ؛اَهِرْيَغَو اَةَضْوَرلأ» يف اَمُك

0 

 ْنم اوُسَبْلأ» :رّبَحل (ضيب ٍباَوْنَأ ل ثالث يف) ركذلأ ُتْيَمْلا (ُنَفَكُيَو)

 : مقر قى /: َُواَد وُبَأ] ا(وكاَتْوَم اًهيف وفك ْمَكاَيتُريَخ < اََّنإ ّضاَيَبْل ْمكباَي

 ؛؟5؟94١1 : : مَقَر 351/١ ُدَمْحَلَو ؛ ؛ ٌحبِحَص نَسَح : لاق ثقة : : مَقَر ل197 ٌيِذِمّرتلََو ؟ ام

 2459/7 قاّزَولَآ ٌدْبَعَو ؛هالث* : مَقَر 0310 /* ُتِقَهْبَبْلاَو ه7 : مقر 23147 /١؟ َناَبِح ُنْبَأَو

 َنسَيل) 110 :مَقَر 1 ُءاَيضلاَو ؛5480١ :مَقَر 65 نار أَو 457٠١ :مُقَر

 ٌعباَر ٌَزوُجَيَو ِهَقَح يف لَصْأل وه اذه «(َةّماَمِع و ٌصيِمَق اًهيف
0010 

 «فتئافللا تخت ٌةَماَمِعَو امرخم + نكي مل نإ ٌصيِمف دادي «ٌنسماَحَو

 َوُهَو ٌراَمْجَف حصِيِمَقَف ٌداَرإ :ٌةَسْمَح َتنْخْلأ اًهَلْثِمَو ٍَاَرَمْلا ٌقَح يف ُلَصْألاَو
ًّ 

0 
 ع

 . ِناَئَقاَعِلَف ِمَأَدلَأ هب هب ىّطَخُي اَم

 ِتاَئِلَمَع يف ُلَمْعَبْمُي ِهِقوُحْسَم ْنِم ْتَلَعَج َةَيِصاَخْل ِهِذاَم َّنأ اَمُك . ٍلاَعْسلآ جالِع يف اَْنِلَع -ِ
 . ليِسْختلَأ ي ف َمِدْخْتْسَأ انُه ْنِمَو ءفيظْنتلأ

 . 015313٠١ ًائياَبمبكلا اًهُتَعيِصَر (روُفاَكْلا ِرَجَش نب ْحَرْخَسْس' ام َرُعَو 00:»مام# ٌروُاَْل 01(
 روفاكلا حوُر َلَمَْتْسُيَ كلا ِءاَِو ةيوذألاَو «ِليِمْجَتلا تاَرَضْحَسسُس يف ُوُفاَلاْمدْخَمسُي

 ٍلوُحُكْلا نم َنيِعْبَسَو «روفاكلا نم ِاَّرْجَأ ِةَرَشَع ةبْسنيب ؛ جيم نم ْنوكَتيَر ٍرهَطُم ِءاَوَدَك

 .ِءاَمْلآ ني َنيِرْشِعَو



 « عاَجش يب ِظاَمْل لح يِ عا الأ كيرف
 ِِء

 كت ُعبْرَأ هْيَلَع و 0

 هل
 هْنَلَع لعمل اقذف يَ ا اَمَأَو دقت

 و

 ِتْيَمْلا يِف ُبجَي آلَو :تاَرلَصلأ نم 0 11 نك هلأ

 ب هزي عَ هزي يفي لَ تفرغ و وش ِهِمْسأب ُهنيِبْعَت رِضاَحْل

 وأ ديرك هيع نإ ُماَمإلآ هْيَلَع َّلَصُي ْنَم ْىَلَع وأ ِتْيَمْلأ اًذلَّه ىَلَع ة ةاللَّصلا

 :ٌةَتالَص م َّحِصَن ْمَل ٌةَرْمَأ وأ اًرْمَع َناَبَق ِهنييْعَت يف ًأَطْحَأَو هَل رشي ْمَلَو لج

 رضع ْنَِف و َراَشِإلل اًبيِلْعَت «ةَضْوَّرلأ ِةَداَيِز) يف امك ْثَكَص كس هْيَلِإ َراَشَ ْنِإَف

 ىَلَص ْوَلَف :ُيِنايوُرلآ لاَ ءْمُهَدَدَع ْفِرْعَي مَنِ ْمِهْيَلَع ةالّصلآ ئَون ىتَْم

 املا رخأ ولو «مِصت ْمَل يقابل ىلع ئَلَص من هيَ ْمَلَو ْمهِضَْب ىلع
 مام ريب و

 م عوفي مح ْتَكرت ةالّصلآ يف َوُهَو ئَرخأ ْثَرَضَح مّن َِراَنج ىَلَعة ةالَّصلأب

 .ظَعوُمْجَمْلا» يف ف ُهَركَذ ؛الّوَأ اَهِوْنَي مَ ُهّنأل قي ةيناَتلأ ىَلَع َّلَصي

 إو َلاَحْلا َلهج نإ تملا ىَلَع ْثَْحَص تنمو ّييَح ىَلَع ئّلَص ْوََو

 . ِءاَدتْقالآ ُهيِن موُمَأَمْلا َلَع ُبِجَيَو الق

 . ضْئاَرَفْل نم اَهِرْيَمَك ِْيَلَع ِرِداَق مَ يِناَنلآ نول
 0 هاَوَر «عاَبتالل (يتاَريبكت عب ِهْيَلَع ُرْيَكي) :ْثل امل نكد (و)

 ءتاَلَص لِي مَ اَهيَلع داَزْوَّلَ ء[904 :مَقَر ٌىِلْسُمَو ؛19١1١ :مَقَر ئِراَخْمْلا

 د مدع دولا ىف عيا ني مايل همام او اذإو ارك اَمْنِإ

 .لضف َذْفَأ د َوُهَو ُهَعَم مّلَسُيِل ةُرظَتْنَي وأ ُْلَسُيَو َُقِراَقُي لَ ماَمِولِل

 م



 ني ادا 2313 هدر عقلا سطتلا ٌرَيْخَأ :* دكخم

 - هر 2

 . ةيناتلآ َدْعَب لكي ينل ىَلَع يل َمْيَو . لوألا َدْعَب ةحتافلأ أَرَقَي

 9 : ٍرَبُخ موُمْعِلَو ِتاَرْلَّصلأ َنِم اَهِْيَعَك َةَحِتاَعْلأ ةَءاَرِق ْعباَرلأ ْنكُولَو

 7946/١ لسمو اللا" : : مَقَر لل ٌيِراَخْمْلا «باتكلأ ٍةَحِتاَفب أَرَْي مل ْنَمْل ةلَص

 : مقر 5 ٌيَناَسَتلأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 27417 :مقَر ا ُيِذِمْرَتلَاَو ؛"94 :مقَر

 يَ يبأ 2 ُنْبَأَو 4571/14 :مَقَر 0714/8 ُدَمْحَأَو ؛487ال :مْفَر لال" ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو 4٠

 راما مق مو /# ةَمْيَرَخ ُنْبَأَو ؛ 5 : مقر ١ ٌُيِمِراَّدلَآَو م4 : مَقَر ضع

 أَرْقي) : ُهَلوَقَو . 151/1١ ُنِعِفاَشلَأَو 0 ُيِبطْفَراَدلأَو ؛١ال86 :مقَر 0 ذاب 9

 « ٌىعفاَّرلَأ عب و «يِلَرَْل الك هِهاَط َوُه (نلوألا) ةَريبكَتلأ (َدْعب ب ةحت

 يف ا ُهَحَجَر امك َحِجاّرلَأ َنِكلَو «(هنايت» يف ُيِوَوْلآ هَحخَصَو

 ةَعباَرلآَو : ةَملاَثلأَو ةّين ةَيناّملآ نم لوألا رْبَغ يف ئىِزْجُت اى هِتداَيِز نم («هجاهنم»
4 

 هر ؟ء ار

 :يكتلا يف عمي ذأ ُروُجَي :«عوُمْجَمْلا» يِفَو .«عوُمْجَمْا» يف هب َمَرَجَ
 ِءاَعّدلَأَو ا لي ينل ىَلَع ةالَّصلاَو ٍةَءاَرِقلَأ َّنْيَب ةّيناَثلآ

 . ةءاّرقلا نم ئلوألا ةريبكتلا ٌءالخإ ُزوُجَيَو ءِتْيَمْلِل

 هيف ةَحِتاَمْلأ ت 5 نكذلأ َّنْيَبَو ِةَحِتاَْل َنَْب ُبيِتريل طَرَتْشُم الَو

 مالك نم َذَحْوُي امك َرَخآ ٍنكُ يف ا بو كر يف هبي نأ ُروُجَي اَو
 ِرْجَعْل َدَْي َرِكَذ اَميِف ةَحِ ةَحِتاَمْلَاَكَو تينت مل ةلْضَخلا ه هْزلَه آل ,(ِعوُمْجَمْلاا

 الدب
 (ةَيناَثلَآ) ةريبكّتلا (َدْعَب هِي ينل ىَلَع يَلَصُي) : ُسِماَحْل كول ©

 ِءاَعّدلَأَك ل للا ىَلَع ٌةالَّصل درست و يَحُم ىَلَعّلَصَمُهللا': َّلقَو «عابتالإ

 3 نيل لع وصلا هلل ُدْمَحْلآَو اَهَبِقَع تآنمْؤُمْلَو َنيِمْؤُمْلِ



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ لح يف عاقل 0 0

0 

 0 و 72 و 4 537

 نإ 2 | : لوقف ةثل
1 

 ة هم م و 0 ةهميص

 دوصقملا ةنأل .هصوصخب (ِتْيَملل 9 ُسِداَّسلأ ٌنكٌولأ (2)

 َنيِنِمْؤُمْلِل ٌءاَعُدلأ يفكي الف هَل َةَمّدَمُم ُهَلْبَق اَمَو ةالّصلأ َّنِم ٌمَظْعَأل
 مهللأَو ةْمَحْرَ ل فطحل ل لا : ام بحاول 0 م هم ه1 يم 3 7, 3 هو 0-0 2 00 م 2

 فلكملا ريغ نأ 5 اك

 هفيل 50 ُبِجَي ال

 ا : را ل

 . ئهتنأ . ٌعابتالأ ُدََجُم لإ َكِلَذ صيِصْخَتِل َنْيَلَو :«عوفشملا» يف يف لاَ

 . كلَ 2 و

 ريبُكَت لك َدْعَب َِْدَي ْعَضَيَو ؛هيَبكْم م وذ اهيا يف هَ نو

 لل ٍوءاَرِقبَو هب ٌداَرْسِإَو اقل ْذْوََتَو ءِتاَوَلّصلآ َنِم م اَهِرْيَعَك ِهِرْدَص َتْحَت

 .اًمِهِلوطِ ة ٍةَروسَو يف ُكِدَتَو ءاَراَهَت وأ

 .َكِذَك مهل موك ُرِاَطَو

1 

 3 3 عاص

 ءاَنتْيَمَو اَنّيَحِل ْرِفْغأ َمُهَللآ» :هلؤق َدْعَب (ُلوَقيَم) ِءاَعُدلأ ُلَمْكَأ اَّمأَو
0 

 نم ةتئَيخَأ ْنَم َمُهّللأ ؛َناَنَأَو اَنِرَكَدَو ءاَنِريبَكَو انِريِغَصَو ءاَبِئاَعَو اًنِدِهاَشَو

 : ْيأ (هُهّللا) :«ِناَميِإلأ َلَح هوت نم ُهََئَوَت : ْنَمَو «مالْسإلآ ىَلَع هيْحَأَف



 َداَك « هيل َوُه اً بقل 3 مْ م اَهْيِف ""9ٌؤاَجحَأَو ُهُيوُيْحَمَو
 َكُدَبَع اَدّمَحُم ّنَأَو َكل َكِيِرَش ال كَدَخَو تن

0-4 3-1 

 ريح َتنآَو كب لت هن مهلا ؛ ني ب ملغ
 ًء

 تسع ع مالا

6 
 1١

 تلوح
 6 5. ع

 ا

 وعأعلا 1
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 دَقَو « ِهباَذَع ْنَع ٌيِنَع َتْنَأَو َكِيَمْح َكِتمْحَر ىلإ اًرْيقَف حَبَص

10102 

 َو َكُدِبَع) ْتْيَمْلَأ (اَذم» .

 «ٍنيّسلآ حْتفب (اَهِتَعَس اًهِتْعَسَو) . حيّرلأ مين َوُهَو دا مشب يلا حز نم

 7 هبوُيحَمَو) .فاَضُمل ٍروُرْجَمْلا ىلع اًمْطَع ٌرَجْلآِبَو ؛ عاَسّنالا : يأ

 ْنِم (هيقآل َوُه اَمَو ِرَْقْلأ ةَمْلَظ ىَلِإ) .ُهيِحُب ْنَمَو ُهْيِحُب ام :ْيَأ «(اًييف

 . ٍنْيَسُح يِضاَقْلأ ٍنَع «ع رْمْجَمْلأ١ يف ذك ؛ٍريكَتَو ٍركنُم
 .هَدَْ اَميَورَْْل يف ُهاَقلَي اَم لوي طَللا نك : (ِتاَمِهُمْلا» يف لاَ

0-4 
 س هع

 نَديَس (ّنَأَو ءَكَل َكيِرَه آل َكَدْحَو َتْنأ لإ َهَلِإ ال ْنَأ ُدَهْمَي َناَك)

 يأ هب ْمَلعأ َتنَو) َكِقْلَخ عيِمج ىَلِإ (َكلوُس رو َكُدْبَع) هلل (اَدَمَحُم)
 ٌففْيْضَو :َنيِمَركألآ مك َتْنَأَ َكْفْيَض : ْئَأ .(َكب كرت ُهَِ مهلك نم

 َناَكَأ ءاَوَس ءاَقَلْطُم َظْمّللَأ ْءكْذَيَو «(وب ٍلوُرَم ُرْيَخ َتْنَأَو) .ْماَضُي ال ٍماَركلآ

 .ىّلاَت لل ىَلَع ٌدئاَعُهّنَأل نأ أ اَرَكَذ ُتْيَمْلَ

 كي يف لف اما : يلا لَ

 ْدَقَو هباَذَع ْنَع ٌنْنَع َتْنَأَو) ءَةَعِساَوْلا (َكِتَمْحَر ىلإ اًريِقَف َحَبْصَأَو)

 جَرَخ) .ركذُملل اًبيِلعت ةّيبئَتلِب (َكِيَدْبَع ْنِ

 ب

 . ايف هئاَبِحَأَوِهبوُبْحَمَو ١ : خّسنلا ٍضْعَب ب يف طب 0010(



 لس . ٌغاَقإلا » 007

03 

 .ه ه سس م1 مه هنري

 ئِف ْدِزَف اَنِسْحُم ناك نإ ّمُه ا ؟ هل َءاعمُش كيل َنْيِبْغاَر كانكج

2 

 , َكاَضِر َكِيَمْحَرِب هَقَلَو « ُهْنَع ْزَواَجَتَم اًْيِسُم َناَك ْنِإَو « ِهِناَسْخِ
 ع

 ْنَع ّضْزألأ ِفاَجَو 5 هرْبق ْيِف ُهَل ْحَسْفأَو ) ةَباَذَعَو ٍرْبقْلأ ةَنثِف ِهِقَو

 َناَك نإ مهلا . َكَدْنِع (ُهَل َءاَعَمَش ءَكِْبَلِإ َنيِبغاَر) .كاَنْدَصَق :ْيَأ ؛(َكاَنْنِج

 (اًئيسُم َّناَك نِإَو) .ِهْيَلِإ َكِناَسْحِإ :ْيَأ «(هناَسْحِإ يف ْدِرَق) هِسْفَنِل (اًنِسْحُم

 «ةنع (ٌكاَضر د كتّمخَرِب) . هلأ : ْىَأ (هَقَلَو) . َكِمَرَكب (ُهْنَع ْرَواَجَتَ) اَهْيلَع

 .قاوخ يف تيكا ىلع اي يلا يف لاؤشلا ةنف) ليطلب و١

 (ةل ْخَسفاَو) .ةَحيحّصلا ِثيِداَحَألَا نم امُهْدَكِص م َموُلْعَمْلا هَ باَدَع) هق (و)

 وُبَأ] .ٌرْبَحْلآ هب ّحَص اَمُك ؛ِرَصَبْلآ َدَم (ِهِرْبق يِف) . ُهل ْعّسَو : ْيَأ «نيّسلآ منَ

 رع هدا يفشلاو 1:٠0 يل اذ ف نشب اوشا باف

 ميجلا حْنَمب (دْييْنَج ْنَع) .اًهْعَفْرَ : يأ .(ضزألا ٍفاَجَو) [.اًوُقوَم ساَيَع نبأ

 . نيكل ُةرَبِعَوُخ اَمَك بنج كين اعد نول ٍنوُكُسو

 ا

 حْنفَو ميجلا ّمضِب هش نعل : َةَحِيِحَّصلَ مدل خس ٍضْعَب يفَو

 .ةَدَّدَسُمْل َةثَلَتمْل

 3 هم هرم 01 00 ًْ ًُ همم 7 2

 1١ أَو نطَبلأَو ٍنْيَبنَجلا لوخُدل ءنَسْحَأ َيِهَو :«تاّمهُملأ» يِف لاق

 يف اَمِلَوِرَْمْلا يف اَمِل لياّشلآ (َكباَدَع نم ّنْ :لآ َكِيَمْحَرب آد
 ُدوُضَقَمْلا َوُه ْذِإ ؛ِهنَأَس اًماَمَتْهَأ دقت ام ه هِليِيقَ لْعَي هقالطإب َديِعَأَو ةَماَيَقْل

 هَ



 00 يزل سيلا ةدخأ وقعت

 30 َنيِعِحاَرلَأ َمَحَْأ اي َكِتَمْحَرِب « َكلَتمَح َكَتَدَج لإ اًنمآ ُهْنَعْبَت َبَح

 ٍلْوَه ْنِم (انِمآ) وجدوه رق نو ع َّتَح) .َةَعاَفَّشلأ هِذنَه ْنِم

 مَحْرَأ اي َكتَمْحَرِب َكَتْنَج ئلإ) َنيَقَتُمْل َةَرْمَر ىف ب اقاَسَم «فقوَملأ

 هنَسْحتْسَأَو «راَبخَألا نم لاَ هّللأ ُهَمِحَو ٌيِِفاَشلأ َكِلذ َعَمُج «(َنيِوِحاّرل

 . ٌُتاَحْصأل

 ومس هد

 يِفَرُه اَذَكَو كاَهبوُبْحَمَو» :(ةَضْوَدلأ» َّنِم ةَحْسن يِف َدَجْوَو يق ته ماس

 ٌروُجيَو ُرَجْلآ (هَئاَبِحَأ١َو (وبوُبْحَمَو١ : هلوَق يف ُدوُهْشَمْلاَو .ِعوُمْجَمْلا

 مالا َرْبَ ء نأ َناَك ْنَِ ؛ركَذلآ ْعِلاَبْلا يف اًذنَهَو ؛ِلاَحْنِلِواَوْل لْمَجب َُعْفَر /

 ِدَضْوَرلا» يف اَمَك رضي ْمَل صْخّشلا ٍِدضَِب كَ ْنِإَو ؛ اَهْيَلِإ ُد ٌدوَعَي ام َتَنَأَو

 4-5 و 8. 5-5 5-5 9 مس 5-5 لل رمح
 ةها.ءس هاسدو2 و ه2 2و1 . 2 0 1 85

 هوخنَو ِكولْمَمْلاَب ريبعتل هجتملاف : يونْسِإلا لاق

 ” 4غ ؟َ 2 هامور 2 يع ىمدأ هس م1 2

 هيف لوقي نأ ُساَيِقلاَف ءانز دِلَو ناك اب بأ تب ! نكي مل نإف :لاق

 . َهَتنَأ . (َكتَمَأ ْيَو»
 ميرو لت ٠ 0 8 همه هرم ص 0 2 هك 0 وك سو

 -_ ب ربحي ىسا 9و - ع سايغلاو 4 أب َريَعَي نأ ايثنأ وأ ةكذ تّيَملا نأ فرع هنأ رسايقلا

 ه ه«هاص هرم و2 ا 0 م 2 لكل 00 خس

 ءلصخشلا 4 تيعلا ا رامضلابا 2 نأ 1 د

 اّمب هيف هي
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 ف دق ُهَلَعْجَأ جا مل :طقق لوألا عم هيف وُ ٌريعصل كَ ةْيِساَنُي

 لاذ اَرخُْدَو اَعَلَسَو» «ةّرخآلا يف امِهِحِلاَصَمِل ايهم اَقِباَس : ْىَأ 5 هيَوَبَأل

 هر 0

 . ِنْئَمْلآ خَسُن ضخَب ْنِم طِقاَس ؛ َنيِحِحاّرلأ َمَح زأ اي َكِئَمْحَرَب . .. َكُدْبَع اذَه نإ َمُهَللأ :١ ْنِم )١(



 ّلَح يف ٌعاَنقإلا » 0

 .٠ ها و د. سه اوأاه هاو واو ده واو او هواه «ه ىو ساو أه يه ده جاه اه هد و ىو هاو دس ىو و اس و هاه دو دج هاه ده هده هاه

 ىلَع َرْبَّصلأ غرفأَو اَمُهَنيِزاَوَم هب َلَقْثَو ءاَعيِفَشَو اَراَبِتَْأَو َةَطِعَو» ةَمَجْعُمل
 د - __ٍ 3 م 7

 ."اًمهيول

 الو :اًذلَه َلَع ) ٍوُمْجَملا» يف ٌداَرَو ءلاَحْلِل ٌبِساَنُم َكِلَ ند

 6 ٌتْيَمْلا َناَك اَذِإ اًميف ْثَنَوُيَو .(هَرْجَأ اًمُهْمرْخَت د الَو ُهَدْعَب اَمُهنتفَت
 سم يف 2م

 . رم ام ليثنخل أ ىف ىِتأَيَو

 رم اَمَك هب ّصَخُي نأ ِتيَمْلِل ِءاَعدل يف دب ال ُهَِإ مُهَلْوَق ياني الو
 0 ص

 هيلع لس فشلاو» : هل ُهَلوَق َوُهَو ِهِصوُضْخب اَذنَه يف ّصَنلأ توبثل

 ُيِذِمْرَتلَأَو ؛١8١8 :مَقَر 3760 /# َدْؤاَد وُبَأ] (ةّمَحَدلَأَو ةَيفاَعْلأب هْيَدِلاَول َعْدَيَو

 ٌمِكاَحْلاَو ؛18705 :مقَر 5 ُدَمْحَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2٠01 :مْقَر "49/8

 ؛لمال» :مُقَر ى/4 قتلا ؛ ٠١47 :مقَر 0490/٠١ َخِناَرَبَطلاَو 4144 :مْقَر فلال)

 ٌدّددَت ْوَلَو «لوفك هص ُهَل اَعَد ْوَل ْنِكَلَو 1.١ :مْهَر 040 :ةحْفص يلا

 قلت ذب هال هضصَي ءاَذلَهب َوُعْدَي ْنَأ طَوخألاَق ٍقِجاَرُمْلا غوُلُب يف

 اَنوُكي ْمَل ْنِإَف ءنْيَمِلْسُمْلا نْيَيحْلا ِنْيَوبَلا يف ُهَلَحَم .نيكأل ل

 ذآ ىلزألاك امال لج لَو «ىأوأ دلو لاح بقت سي اهب تأ َكِلْذَك
 م

 .ال ْمأ هْيَوَبأ اح يِف َتاَم ٌةولاق اًميِف ٌءاَوَسَو : ٌيونْسِإلَأ لاق 0 0 هم هلا” عام 0م اس اص يي < مه 00

 هاذ هر

 طل دل اه كج ياش يل | ىلع نعي
52 

 .اًمهوُحَتَو ةَعافشل او ِةَرِفْغَمْلاب اَمُهَل ءاَع اَعُدلأ مر ٌرُخ يِباّسلِ ريَِّضلآ ةّبعبتك
 هه



 0 ٌينيبْرْسلا بيطَخلا َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ةذعب ؛ اًنتفَت الَو : ُهَرْجَأ اَنْه م رحت ال هلل : ةَعباَّرلأ يف ُلْوَقَيَو

 ةعبارلأ دعب َّلَسيَو ٠ ُهَلَو انَل ْدْفْعَأَو

 تمل حب «ةهرخَت ال َمُهلا) :اًدَ (ِةَعاَولآ) ٍةَريبكَتلآ (يف ٌلوُقيَو) أ
 َنِإَف ؛هب ةَبيِصُمْل َرْج +[ وَأ هْيَلَع ةالّصلأ َرْجَأ : ْيَأ «(ُهَرْخَأ) .اَهُمَضَو ةَيِقؤَمْل

 لسه رس همم لس

 ا ١

 ءالتالاب : أ (ُهَدْعَب نيْفَت آلَو) . ٍدِحاَوْلأ ِءْىَّشلَك ةَييِصُحْلا يف َنيِمِلْسُْل
 ةََسْضَيْسأَو (ُهَلَو اَنَل ل ُدْفْغَأَو) : «ِهيَِْلأا 3 ُقْيَصُمْل َداَرَو ؛ يِصاَعَمْلاب

 . ُتاَحْضَألَ

4 3 
 . اًَوَضْوَّرلأ» يف امك ٍةَم ةعباَّرلأ َدْعَب َءاَعّذل أ َلٌوَطُي ْنَأ ٌنرَسُيَو 0 2»

 اق اَمك نايا شاب تأ دل ةراَجفل وأ تيم ريت يِنَح ول معَ
 . ٍناَكْرَألَا ىَلَع ٌراَصتْفالآ ُنِعَرْدألآ

 َنِم اَهِرْيَغ مالَسَك (ِةَعب باَرلا) ةَريبتلآ هدب مَلَسي) : ُعباَسلأ ْنكُّولأ ()

 اًقالخ .اواكَرَبو» نس ب ُمَدَع َكِلذ ْنِم َدَحْؤُيَو هِدُدَعَتَو هتيقْيَك يِف ِتاَوَلَّصل

 ةَميِلْسَت ْىَلَع ٌرِصَنْعَي ب و مالشلا يف تيه كِل :َلاَق ْنَمل

 7 ) عوُمْجَمْلا» يف ذ َلاَق ْنِإَو ءهِهْجَوَءاَقلَت اَهْلَعْجَي ٍةَدِحاَو

 ُهَسْأَرَو هيقت َقتاَع ىَلع لُجَ اَمُهَعََي ْنَأِب ِنْي ٍ:َدوُمَعْلأ َنْيَب ةَراَنَجْلأ ( ٌرَكَو

000 

 ٍنالُجَو َمََقتَي ؛ نب ؛عيبرتلأ نم + ْلَصْنَأ ِنلجَر ٍنيََوْحَومل ُلِمْحَيَو ا

 ْنَع ِءاَسنْلَأ فْعَضِ لاجل 5 ّْسأ لَو اًهْلِمْحَي الو ءْناَرَخآ َرَّخَأَتيَو

 ٍةَمَف يف اَهِلْمَحَك ةَيِرْزُم ِةَئْيَه ىَلَع اَهْعْمَج اَهَعْمَج َمّرَحَو كد َنُه رك ءاَهِلْمَح

 . اًهطوَقُس اَهْنِم َفاَخُي



 َلَح يف ُعاتفإلا ١ م

 ماو مافن اه د. ا. ده و عده هاو هاو هع اس ها. ده د سا.م و هو د. ده ٠ هواه د هوأاف هاف ا.ه ده او ده اوأو هاو هاهو واه عاقله

 هرْيغ نم لَضْفَأ اَهَرَل َتَقَتلأ ول ُتْيَحِب اَهَبْرَقَو اَهَماَمَأ ْْشَملََو

 8 و -522000-- ا - 5 3 3

 يف َديِز اًَضْيَأ ينأّتلأب ٌةرْيعَت فيخ نإف ءَنِمأ نإ اهب ٌعاَرْسِإ َّنّسَو

 ُهَرْكُي آَلَو ءاَهِرْيَغ وأ ةَرَمْجِم يف ٍراآَ اَهْعاَبَتْأَو ُهَدْعَب اَمَو ِتْوَمْلَأ يِف هكَوَيلأ
 1 م ملل در هم جب يل م

 .رفاكلا هبيرق َةَراَنَج مِلْسُم ٌعاَبنَأ الَو ءاَهِعوُجُر يف توكل
 هةر و هم 2 7 دار, ًُ 0 هم

 بيرقلاب ِكولْمَمْلاَو ِةَجْوَّرلَأ قاَحلإ ُدَعِبُي الَو : ُنِعَرْذألأ َلاَق

 َدْعُب آل . ئَهتنأ . ٌرَظَن هيف ةَداَيِعْلا ىف اَمَك ُراَجْل ل هب ّقَحْلَي َلَهَو :َلاَق

 0 3 7 ديك عم 1 ةالَصل أ ْمرْحَتَو
 ْنم َنِْيَل ٌوُه ةَماَرَك ُهَن ُهُرْهَْط ُبجَي اَلَو «رِفاَكْلأ ىَلَع ُةالَّصل

 ا نكي مل ْتْيَح ُهَنفَدَو م : زخم الع كي اين

 وه 2 ب
 هتّملب ًءاََو ةتقفن

 كتم و ص

 ٍديِهَش ٍرْيَغَو «ِرِفاكب مِلْسْمَك ريمي ْمَلَو يب هْيَلَع ىَلَصُي ْنَم طَلَتْخأ وَلَو

 ىَلَع َلَصُيَو َكِلذب لِ ُبِجاَوْلأ ُةَتَ *: ال ذإ لك ُرهَْت َتَجَو ؛ ٍديهشب

 يف َِْلَع لَ ْنَم دقي حارق ٍدحاَو ىلع أ ءلَضأ وُ 3

 ةفْغأ دُهّللا» : :لوَألآ لمْ يف ُلوُقي ديلا يف ُةرتلآ رد و هتك
 (اًمِلْسُم َناَك ْنِإ ُهَل ْرِفْغأ َهُهَ م لوو «نلوألا يلا يف م دم مِلْسُمْلل

 ةيزاَلأ ةّيِفْيَكْلا يف

0 

5 



 0 ٌييبْرَشل بيِطَخْلآ َدَمْحَأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمل

 000 ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا اال سم ا يم يم ل لج مل اال اك نم ل مم م ل م م ام ان امل امل نايل اكل للا الم ا ا

 هاري ه 0 ء الر 1001 5 ىلا هس هس مود 7ث ميا 8 سى
 ٍمِلْسُم نم اَم» : ربخل .ٌرثكاف يفوفص ةثالئثبَو ٍدِجْسَمِب ِهّيلع ةالّصلا ّنَستَو

 ؛5175 :مقَر 7307/5 َدُواَد وُبَأ] «هل َرِفغ الإ ففوفص ةثالث ِهّْيلَع يلّصِيف ثوم ع مويس 2 هه ري. 0 5-20 ا هك 3 روج وع
2-2 
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 َعَمَو ا اَعإُنَسن الو |[ : مَقَر 199/18 ٌنِئاَرَبَطلأَو ءاكالالب : مُقَر 1 ُدَمْحَأَو

 تكن و

 حَل اَم هَ | ُهَحَّوْنَف َوُه ام ّيِلَو رْيَغل ُرخّون لَو ؛لْفَت ْتَعَفَو ْتَديِعَأ ول كلذ
6 

 . ريع فخي
 20 م 0 2 1 2 22

 نأل ءَراَج كلذك ّرخآ ٌموُمْأَمَو اًبتاغ ؤأ اًرِضاَح اَنْيَم ٌماَمِإ ئَون ْوَلَو
 هن مس و. سر

 مح تح ةريبختب رع الب يامإ نع موثأملا لَم ولو ع ال انهت فالخ

 يف ُرَهْظَي اَمَنِإ انه ءاَدِْفالَأ ذ 3 ُكُئلَص ْتَلَطَب ئّرَْأ يف ُهُماَمِإ َعَرَش

 إ 5 ةثحاف ٌفَّلَحَت َوُهَو «تاَريبْكَتل

 نأ َكَعاَلَو ءْمُهمالَك اضف ام ىَلَع يي

 دان

 مهام مل م ص

 ٌرْذَع مث َناَك ْنإَق ٍةَعْكَرب فُلَحّتلأ هب

 . ىَلْؤَأ لَب «ِبلَكّتلاَك مُدَقمل

 ٍءاَعّدلَأَك اًهرْيغ يف ُماَمِإلَأ ناك نِإَو ةحتافلأ ْأَرقَيَو ءقوُيْسَمْلأ ٌرْيكيَر 00 سل م ه © هينّسش ؟(ل هل همم عرعر 2 هس 7 ا
 أ 1 ل رز م - - 4 2 او

 ُهَعَم ريك هَتَءاَرِق لبق ئّرخأ ُماَمِإلَا ربك ْولَو ءهِتالَص َلوَأ ُهَكَرْذَأ اَم َّنأل

 َكَراَدَت ُماَمإلآ َمّلَس اَذِإَو ءِتاَولَّصلآ َّنِم اًهرْيَغ يِف امك ُهْنَع ٌةَءاَرِقْلا ٍتطَقَسَو

 يف اَبْدَنَو بجاَوْلا يف اًبوُجُو اَهِراَكْذَأِب ِتاَريبكَتلأ َيِقاَب اَمْنَح َقوُبْمَمْل

 . بوُدْنَمْل
1 5 2 

- 
 2 2 7 هلل 7 ال ع ام ل يي 2 ع مور

 لق ف َر ٌدْضَي آَلَو «قوُبْسَمْلأ مني م ةزانجلا 2 ال نأ ٌةرَسُيَو

 . همامتإ



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْل لح يف ٌحاَنقإلآ ( كاي

 8. 1 0 2 2 و 3-1

 ِهِسْأَر لَبِق ْنِم ُلَسْيَو « ِةلْبِقْلا لبقتسُم ٍدخل ْيِف ُنَفْدُي
 1 1 00 ١

 4 فرب

 هذآ

1 
 َوُمَو (ِلخُل ين ُنَكديَو) :َلاَقَ «هِركِذب ٍدوُعْوَمْلا نذل لمكأ يف عم

 يف رفح نأ داَرُمْلآَو «ليَمْا لص ءاّمِهيِف ِءاَحْلأ ٍنوُك و اَهمَضَو مال حن

 هُهرَتْسَيَو َتْيَمْلَأ ُعَسَي م ام رق ِءاَوِتْسالَآ ِنَع الئاَم يقل بقل ِبْناَج سس

 َرِفَْي ْنأ َوُهَو ءضْلا ِتَبْلَص ْنِإ ءةَمَجْعُمْلا حْنَمِب نشل َنِم ٌلَضَْأ َوُهَو
 "اتش لآ هَ أَم َرْيَغ يَ ذأ ِنبلبُاِناَج َيِئيَو رَهتلاَك ربما رع
 ءراينال نَح َةَيْشَح ّلَضْفَأ اًهيف ُّقَّشلَأَف ٌةَوَْدلأ صَل يآ ؛امُهَنْيَب ُتْيَمْلَ

5 4 
 ُهَل اليِزْنَت ءاَبوُجُو (ةَلْبِقْل البْقتْسُم) هِرْيَغ ْزَأ ٍدْحّللأ يف ُعَضوُيَ .٠

 ف لَ يعي مل نإ ان وُجُو لبق هجُوَو نش اًهِرْيَعل َهّجْو ْوَلَف ؛ َلَصُمْل

 .ِتْيَمْلأ ْلْجِر ِهِلَمْسُأ َدْذَع ُريِصَيَس يِذّلأ رئمْلآ ِرَخَوُم َدْنِع ابد ُتْيَمْلآ ٌعَضوُيَو
 ْنِم) . لَحْدُي : ْيَأ ِلوُعْفَمْلِل ءاَبْل ىَلَع ةَعَراَضُمْل ٍفْرَح ٌمضِب (َُسُيَو)

 َيِوُر اَمِل (قْفِرب ِهِسْأ) ٠ .ةّهج نم : يَ ءٍةَدَحَوْملا ع حْنَفَو فاقلأ ٍرْسْكِب (ِلَبِ

 «ئربكلا ختشلا» ؛ه.٠ :مفر يقفل ريوَصلا نشلا»] . هِسأَر لبق ْنِم لس يقي هنأ
 . ياش ةنشش» ؛ 1414 :مهَر يتبل راثآ و نسل ُةَقِرَْم» ؛؟767-١21018 : مفر «ٌيِقنَبلل
 5 تن لَو ُهَلَخُدُي الق َةَجّرَد هْيَلَع ةالَّصلأَب ٌقَحَألأ ُهَلِجْدُيَو [4 7 :مُقَر

 .ٍةالَصلأ يف ّنَح َُل نكي ْمَلنِإَو جر ىّتنألا يف َنَحألآ نك ؛ لاجل

 دلل اس ه

 ٌتوُبَجَمَف ٌحوُسْمَمَف ؛ِهوْحَنَو رظَنلَأ يف مّرْحَمْل 5 دل ؛اًَهُدِيَعَف «مرحمف

5 

© 

 ١( ١ خَسْنلأ رِضْعَب ْنِم ةَداَيِز « يقفرب ِهِسْأَر لبق ْنِم َلَسْيَو .



 م6

 كرحا ٌيِنيبْرْسْلا بيطخل
00 

 لأ دمح
 هام

 دّمحَأ ِنْب ٍدَّمَحَمْل 0 ع
72 0 

 . ةلكورشأ ل ذو م كلت ء هلأ مشب 5 ُهَدِحْلُي ْىِذّل ُلْوَقَيَو

 , فلا ُحَّطَسُي طل و َةَماَق َقَّمَحُي ْن أ َدْعَب رئَْلا يف .اويم ٌعَجْضِيَو

 اًَدِحاَو ارث لعدم وك َّنُسَو ؛ٌحِلاَص ّيِنْجَأَ ْمِهِتَوْهَش ٍفْعَضِل ٌيِصَحَ

 نصرك رْيَِلَوُهَو ءنْ 4 بز رفا 2س نو «ةغاعلا بتحب أ
 . اًطاَيبخأ ُدَكآ ىَتبْحَو نأ

 ةردأ مشأي) اي دن بقلا هَلِيدُي :ْىَأ .(ةُدَحْلُي يِذَلا ُلوُتَيَو)
 3 علو :ةياور يِفَو عيال (ةكي نا لوُسَر)» ٠ : نيد : : ْىَأ هلم

 م ء عاَجطْضالآ يف امك ابدت هنيمَي ىَلَع (ِرْبَمْلا يف ُمَجْضُيَو) .ةلرشأ
 يعزل ىل وب يأ قو : نعل ار احن طلع عض

 مَضبَوُهَ ل قنا )نو هضَْعو هلوط يف داري نب سوي (نَأ نب

 ْنِم (ةطْسَبَو ةَماَق) .لوُرْدلأ يف ُةَداَيرلَ :ةلَمْهُمْلآ حْنَْو َةَعَراَضُمْلا فْرَح

 اًقالخ يم و ا عَ هع ٌةعَبْرَأ اَمُهَو ءاَمُْهَل ِلِدَتْعُم ٍدَتْعُم لُجَر
 ّْنَأ ُبَدْنُيَو ءَىِلِماَحَمْلِل اَعَبَت ُفْضِنَو عي ةثالث اَمُهَنِإ : ِهِلْوَف يف َيِعِفاَرلِل

 5ك 2 لح رع وهب 4 ّهَو هرْبقْلأ راَدِج ىلإ ُهالْجِرَو ُهُهْجَو َدَنْسُي

 ٍنبَل وختب ءِاَّتلآ ٍنوُكْسَو هال حمم كَحْنَف َدَسُي نو «يِقْلتْسَي اَلَو بكت
 2-_و 3

 ةِرْكَو ءاّمِجِوْحَن ْوَأ ٍنيِطَو ِنِبَل رَسكب ُهُجَرف ُهَسُي مث ؛َكِلذب ىَتي نب ٠ ( نيْطَك
 تاس ع
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000 

 ةَعاَضإ َكِلَذ يف ّن .هيلإ عتب مَ قوُدُْصَو حو َنئَ هل لي نأ

 الق ضزألا ين ِةَواَحَرَك اًهِوْحَنَو ٍةَواَدَتِل قوُدنَص ىلإ جيخأ اذإ ام لاَ

 ٍةَهاَرَك َتْفَوَو اََلْطُم اليل ُهْنَفَد ُهَركُي الو ءِذِكئِيِح لإ ُهْنيِص و دفنت اَلَو

 .( 0 الام



 رس : يأ 2 صصص 95 . تيب هَّنَق هَ ِةَبق ون ٍرْبَقْلا ىَلَع (ننُْي ل

 :ْيَأ ءاَمْهُدَحَأ وأ اَمُه انه ُداَرُمْلَاَو ؛ ُريجْل :ليِقَو ءُسْبِجْلآ َوُهَو ءٌصَجْلاب

 ةمخَأ ؛ا/ : مَقَر (ٍمِلْسَم حيححص١ يف اًمُهَنَع ينلِ ٌصيِصْخَتلاَو اَنْ رك

 .[8 9 : مقر ءاِلاَمْعْل [ريك١ ؛ ١4506 : مقر 7307 /+

 أ

 وك وك 80 أ
 ن

 - 2 22 وه هَ اما . (ّمألَآ» ىف هّْيَلَع ّصصن اَمُك هب َسْأَب ال ُهَنِإَ .٠ - 8ع

 . حيِحَّصلأ هن : (عوُمْجَمْلا» يف ١ ىف َلاَقَو

 ْنَأ ُهَرْكُيَو ههِرْيَغ ْمأ هبِحاَص مْ ِهْيَلَع بيك ٌءاَوَس ههْيَلَع ةَباَِكْل َُرُكُنَو

 ءاَماَحَتَف َةَبَف أر ُهْنَع ىَلاَحَت هلل َيِضَو َرَمُع َّنَأل لطم ربما ىلع لع

 ٍةَديِرَجْلآ َباَب 4١ ءِزْئاَتَجْلا باَتِك 1+ «ٌيِراَخُمْلا َميِحَص» ْعِجاَرل .ُهَلَمَع ُهَّلِظُي ُهَوُعَد :َلاَقَو

 . ايفل ىلع

 دلَبْل لخداع ثدج يتلا هو «ةلينش قف يف لع لَو

 ٍِ يني نأ َنْيَب َقْرَق اآلَو ءٍساّنلا َلَع ْقَيَضُي هنأ مهو مر اهي

 كِل ريو دج

١+ 

 َركذَو ءاليزَج الام اًَهيف ٌنسَقْوَقَمْلا أ صال َنْب وَرَْع ََّ رص برا يف
 ىف باطخلأ َنْب َرَّمع بتاكف «ةنجلأ ةّبزت اَهنأ ٍلَّوألا باتكلا ىف َدِحُو هنأ ناي + 23 هل 00 يك اد م ها رك ري - 1 7
 2 م .ء هَ 07 ير 6ع - كك 1 0 رم 2

 «نينمؤملا ٍداَسْجأل الإ ةنجلا ةبرت ٌفرغأ ال ىنإ :هّيلإ ّبتكف .كلذ



 04١ ٌيِنبْرَّشلا بيِطَخلا َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُمِل

 مام اه ما. ا. وا. ا. دوام عاود. ا. و راه واق أدفو واود هاو عاق ا.ه واف ها هاهم هو واه و ده هاو ده ده ا« واو ىو و ده و اهاه

 2ع ْنَأ 0
 و وم وير
 هس ألا ممل ميِهاَرْيِ لَو رب ُهلَعمكيهنأل ءاّمبُرْبقلأ َش شري نأ بذنيَو

 . اًدراَي اًرهاط م َّن وكي ْنَأ ىلْوَألََو «([6 : مَقَر اِدئاَوّزلأ ٌعَمْجَم» ؛ 81 / 5 َنِناَرَبَطلِل

 . ٍلاَم ةعاضإ ةنأل ال ةوُركم ب نر ىنْرَوْلأ ُءاَم (ِءاّمْلأ» :ب َّجَّرَخَو
# 
3-3 

29 

 نم هوَحْنَو ْناَحْيَدلأ اَذَكَو نقل ىَلَع ٍرَضْخَأل ٍريرملا ٌْعْضَو ُنَسُيَو

 ُهَبِحاَص َّنأل ءهسني هِسْنُي َلْبَق ِرْبَمْلا ىَلَع ْنِم ُهَذخَأ ِرْيمْلِل ٌروُجَي مي الَو ءبطَرلأ ِءْيَشلَأ

 َوْهَو هدول تف هك يلا يت اوزيل الإ ع نضرت :ث ل

 دلع هنأ :َكِلَذ َوحَت وأ َةَبَشَح َبَشَح وأ اًرَجح ِهِسَْو َدْنَع ْعَضي نأ ٌراَمْغَتْسالَ

 يخأ َرْبَق و اهب ُمّلَعتأ» :َلاَقَو ةَرْخَص ٍنوُعظَم نب َناَمْثُع ٍسَأَو َدْنَع َّعَضَو

0-9 5 

 .[704 :مُقَر ءَدُواَدوُبَأ ؛يلفأ ْنِم َتاَم ْنَم 4 بَل | نفدال

 زول سلا يا بزل نق مال مالا
 حماس فلور

 تناكَو .عاَمججإلأب ٠ اجل ل رئيسا هذ لا ويقل ؛ َراَيِز 8

 روُبقلا ة رايز ْنَع ْمُك 7 د تْك» : هيلع هل اْوَقِب تحسن من * اَهْنَع اًيِهْنَم اَهُتَراَيِز

 بَلَطِل ٌَّنظَم اَهنأل امل اهيا ُهَرْكْبَو 0 ١ قر ديما هلق اورو



 « عاَجش ىبأ ظاَفلأ لَح ىف ٌغانقإلا» 05

 0 را 0 يع م 0 8س ها و 0و 5

 نم اًهنإف اكو هللا لوُسَر رْبق ةَراّيز نهل بدني معن «نهتاوصا عفَرَو نهئاكب
 44 2 11 1 1 0و م ص »2 48 ا 0 0: .٠ هم 1 2 م 0

 + ِءادّهشلاَو :ريحلاَصلاَو ءايبنالا ةّيِقب كلذب قحلي نأ يعبنيو «تايرقلا مظعا

 م

 ُهَمَلَع اَم الئاَف ِتْيَمْلآ هْجَو البْقتْسُم َنيِمِلْسُمْل روُقل ” رولا مَلَسُي نأ ُبَدنيو

 َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ٍراَدلأ ْمَأ ىَلَع ٌمالَسلأ» :ٍرباََمْلِل اوُجَرَخ اَذِإ هباَحضَأل لل

 ذأ ياا ْمُكَلو يِل آلآ «نوُمح مكب هنأ ءاَضَِإ َّنَِ َنيِمِلْسْمْلاَو

 اَمُهاَوَر ؛َنوُيِحأل دك هللأ َءاَش نإ اً «َنيِِمْؤُم مَْق َراَد ْمُكْيَلَع ُمالَسلأ»
 : مقر 95 جام ُنْيأَو 416١ : مُقَر 239/١ ُنِئاَسّتلَآَو 4 :مَقَر 318/11 مِلَْسَُم

 : مَقَر 27371 /» َناَبِح ُنْبَأَو 798٠١ :مقَر 00/7 ُدَمْحَأَو 4 :مقَر 18/١« ٌكِلاَمَو ؛ "05

 247 ١/ ْمِقَمْيبْلاَو ؛"١5 : مُقَر 0177 ١/ ةَناَوَع وُبَأَو ؛1007 :مُفَر 2741/1١ نّلْخَي وُبَأَو 7
7 

 ْنْبآو ؛14419 :مْقَر ءالا /5 ُدَمْحَأَو ؛157١؟ :مْقَر يِسِلايَطلا] َدْواَد وُبأ َداَزَو ["4؟ :مْفَر رك <( ل

 ٍدْعَس ُنْبَأَو 4191 :مُقَر 251/١ ؛ِناَميِإلا بَعُش» يِف ُنِقَمْيَبْلآَو ؛947١ :مُقَر 2497/١ هّجاَم

 ٍِ َمُهَللأ» [ع0 : مَقَر 39/4 َلْعَي وُبأَو 0 : مُقَر 311/1 محو ١

 «هللأ ءاَش نإ» : ُهَلوَقَو . بفيِعض ٍكنَسب كل كنُهَدْنَ نيت اَلَو هُهَرْج أ انمِرْحَت

 هم 0 ا س كام ل ياسو عد م ع أ
 42 1 ًُ ُل سم 5 كلا ناف ناكل .٠ 007 َرَسَيِ م ى. 0 أ َرَقَيَو كك

 رم يف الر تن مخ نم رسيب ام مهدنع ارفيو * ريتا
 ع 2 8

 َّنَآل ةَءاَرِقْلا بِقَع ُهَل وُعْدَيَو «ةَّمْحَبلَآ ُهَل ث ٍرِضاَحُك َتْيَملََو ةَءاَرِقْل

 ُهُدِئاَر بدقي ْنَأَو «ةَباَجإلا لإ ُبَرَقَأ ةءاّرقلا ُبِفَع َوْهَو َتْيَمْلَأ أ ٌعْنَي َءاَعَّدلأ

 . ٌىوونلا هلاق ؛هل اًماَرتخأ اًيَح هتَراَيز ىف هنم هبزرقك ةنم

 تكلا لأ روك لج توفوا ريكي آو قرين ذكفإلا بحسم
 . ٍلْضَمْلاَو



 07 هدررهقلا هطخلا َدَيْخَأ :ث دكحتل
 ٌينيبرشلا بيط ا دمحا نب د 2

 (ةْضْوَرلَأ» يف لاَ ٍ؛دْعَبَو ِتْوَمْل َلِبَق (ِتْيَمْلَأ ىَلَع ِءاَكْيلَأب أَي الو)

 ةَمَدَع َدَع ىّلؤألا نك (هِدْعَي ْنِم ىلْؤَأ ِتْرَمْلَ لبق ءاَكيْناَو : «اًهلْضَأ» 8

 ٍلِئايِح هنأ ىلوألا ٌفالَخ توا د َدْعَب ِهْيَلَع ُءاَكْبْلَو «رَضَتْحُمْلا ةَرْضَحِب َرْضَح

 ُنوُكَي ْنِكلَو ءروُهْنُجْلا نَع (عوُمْجَمْلا» يف ُهلَقَن َتاَف ام ىَلَع اَفَسَأ دوك
 ٌماَرَح َوَهَو .؟ٍعوُمْجَمْل١ يف ُهَلاَ بذتلأب ِتْرَّصلأ ٌعْفَو َوُهَو ؛(حؤنر ٍرْيَغ ْنِم)
 ٌعْرِدَو ٍناَرِطَق ْنِم ٌلاَبْرِس اَهْيَلَعَو ةَمايِقْلا موي ُمَقُت بْنَ مل اَذِإ ةَحِ ةَحئاَنلأ» :رّبخل

 ىَلْعَي وُبَأَو ؛12437 :مْفَر 44*23 /4 ُدَمْحَأَو ؛4 :مقَر 144 /1] مِلْسَم هاَوَر (بَّرَج نم

 17145 مفر 413/8 فاح نبأَو 1 :مقَر 3مم /* يربو 1911 :مُهَر 7

 هوْحَنَو (بْيَج ٌّقَش الو) . .ُهَقوَف ٌّصيِق : : عزذدلأَو ٠ «صيِمَقْلَأ : ٌلاَبْرَّسلَأَو

 يف ٍطاَرفإب ِتّوَص عفَرَو ٍسْأَر ىلَع ٍداَمَر ِءاَعْلإَو ٍهَجَو ل ٍليوُْسَتَو ٍرْعَش رشنك

 ٌدِلْسُمَو ؛1777 :مُقَر ,0"49 ١/ ٌيِراَخْبْلا] ِنْيَحْبَّسل ِربَخِل َكِلْذ م مرَحَي  :ي ءءاكْتل

 ُدَمْحَأَو ؛ 6 قَد 2504/١ هّجاَم ُنْبَآَو ؟1837 :مقَر 4/9٠ 1 ؛١1 مقر ١

 اَعَدَو بوُيجْلآ ٌقشَو دوُدْحْلأ َبَرَض ِص نم سيل 2[ :مُقَر 0١

 َنِم سباللآ سأَر ٍلوُخُد عِضْوَم ُريوْفت َوُه ْبْيَجْلاَو «2ةّيِلِهاَجْلا ئَوْغَدب
 . «عِلاَطَمْلا» ُبِحاَض ُهَلاَق . بول

 مه

0 

 ضن كلذ 0 َرَحَيَو

 3 د
 و

 1 0 م ل ىسهضأا هر

 .« بوث » : لدب « ٍبْيَج » : خّسنلا ضع يِفَو )١(
 و و ل 5-9 4



 تْيَملا ت الَو ؛ اىلاعت اضقل َمالْسَتْسالَاَو دايقن الأ ىفانُي عَْج
 ١١ بل

 و 200 8

 و و ع م اور ا 202 2 2 ًّ

 ةَروُس ١/1 : ةيآل [ /ماَعنألآ ٌةَروُس + # نرخ أ َرْر ةرزاو رْرن الو 00 : لات لاق

20 

 اذإ ام فالخب [ : ةيآلآ /ِرمّزلأ ٌةَروُس ١9 218 :ةيآلآ /رطاق ُةَروُس 01١ ٠5 :ةيآلآ /ِءاّرشسإلا

 2 ىَلَع ِتْيَمْلأ ِبيِذْعَتب َةَدِراَوْلَ راَبخألا ُروُهْمُجْلا َلَمَح ِهْيَلَعَو ءهب ئَضْوَأ
22 

 ٍرِفاَكْلا ىَلَع ْل وُجْحَم َركُذ ام َّنَأ ٍدِماَح وب مي بلآ ُهَلاَق اَمَك خَصألَاَو ءَكِلَذ

 بونذلا ِباَحْصُأ ْنِم ِهِرْيَغَو
 هزت لاَعيْشالآ لب الاَح رت ََسَيَت ْنِإ ِتْيَمل لأن ٍءاَضَقب ةَرَداَبُمْلآ ُبَدنَُو م

 اَهماَقَم نع)ا ةَسوُبْحَم : ْىَأ اققلعم) ُدَح :ي .(ِنِمْؤُمْل سفن :رّبحل

5 

 َلاَقَو ء0ال ء لو دهرا يلم وز اهنَع ضب ع < ِهِنْيَدِب ميركلأ

 5١08/١ ُدَمْحَأَو ؛؟1417 :مْفَر . 807/١1 هّجاَم ُنْبَأَو ؛ِلَوَألأ ّنِم حَصَأ َوْهَو ٌنَسَح : يِناَثلآ ِنَع

 ٌيِهِفاَشلَأَو « ِنْيَحْيَّسلَأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو .5719 :مقر ”5 ُمِكاَحْلَو 41١501 :مْقَر

 ىَلَْي وُبَأَو 4559٠0 :مْفَر "16 :ةّحْفَص ٌيِسِلاَيَطلاَو ؟١٠1 48 : مُهَر :49/7 ُيَقَهْيَبْلاَو ؛"1/١
 هيه مهل ماع سر

 . ُةَنّسَحَو [ٌيِوَدَعْلا بيبح نب ة دمع ٠٠ م ُةَمَجْرَت 24١/0 ٌِدَع ُنْبََو نمل لا مقر 4

 وَ شك سمع عرس م

 ِبَّلَط َدْنِع ُبِجَتَو «هنيِصَو ِذيِقََْو ُهَمَح < ٌقِحَتْسْمْلا بلط دنع ةَرداَبُملا ُبِحَنَو
 هع م ع

 ْنِم ْمِهِوْحَنَو ِهاَرَْفْلِل ِةيِصَوْلا يف ةنْكُملأ َدْنَع اَذَكَو ءُنّيعُمْل ُهَل ئَصوُمْلا
2 

 . اًهليِجْعَتب ئّصؤأ دف ذاك ذأ ِتاَجاَحلأ يرذ

 نْيَد ةنثفل الإ ُهاَيْنُذ ىف قيض ؤأ هِنَدَب يف هب َلَرَن ٌرْضِل ٍتْوَملَأ يمت هَ
 1 379 1 77 1 ه2 َّ

 ينَمَتَك «ٌبوُيْحَمَف ٌيِوَرْخَأ ٍضرَغل يمت ام .1ٍعوُمْجَمْلأ» يِف امك 7 الق



 21 َينيبْرْسلا بيِطَخْل َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمِل
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 يذم لأَو 6 : مفر «*/4 اك وُبأ] رَبَحِل يِواَدَت أ نسي َو ؛للأ ٍليِبَس يف ٍةَداهْشلَ

 ؟الهمال : مَكَر 0 «ئربكلا» يف : ٌيَئاَسَلآَو ؛ةيسع نع َلاَقَو 778 :مقر ”8* /4
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 2777/7 َناَّبِح ُنْبَأَو 418474 :مَقَر ل4 ُدَمْحَأَو © :مقَر 7//21١ هَجاَم ُنْبَأَو

 ؛1777 :مُقَر ءلالا :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيْطلاَو ؛414 :مْقَر 2114/١ ُيِناَرَبْطلَأَو ؛44 :مْقَر

 ؛ٌحيِحَص :َلاَقَو 2417 :مُقَر 2308/١ ٌمِكاَحْلاَو 0٠35/١ عِناَق ُنْبآَو 4 مياعطل ظ
2 

1-6 
 ها :[ ١ 38 :مقَر 2119/4 ُءاَيّضلَأَو 9,8 : مُقَر 230١/7 «ِناَميإلآ بدلا يف يَ

 َكَرَت ْنِإَ : وُمْجَمْلا» ىف َلاَق .(مَرَهْل ع ءاَودُهَل َلَعَج الإ اد عَصَي مل لأ

 . ُلَضْفَأ َوُهَ هدأ لع را

 نأ ُبِحَيَو ماَعَّطل َْلَع ُهُماَرْكِإ اَذَكَو ْيَلَع ضيرَمْل ٌةاَرَكِإ ُهَرْك
 هر

1 

 اوأ

 ان

 اسس 06

 ةدوقللا ثورة قل اهب زون ب , بلكت لك تول ينم

 اه

 َتاّدَّنلأ ٍمْذاَه ٍرْكِذ ْنِم اوُريكَأ» :ِرَبَخِل ِتْوَمْل ٍركذ ْنِم َرْثكُي ْنَأ نسي
 0 سَ

 ؛1875 :مَقَر 25 /4 ُِئاَسَملا] (ةرَدَك الأ ليلق لَو هلق الإ ريثك يف ُرَكْذُ

 نم ريثَك : ْىَأ ([787 ١/ ٌيِعِفاَرلَو ٠4 : مَقَر ءالا*ه ؟ «ناّميِإلأ بَعش» يف ُيِقَهِنَبلاَو

 . ٌمطاَق : : أ ءةَمَجْعُمْلب ُمذاَهَو . لعل مَقَو اَينُدلأ ىف لّمألاأ

 ةَريفَم نم َدَعَْأ لحم ئآإ هِتْوَم لِحَم ْنِم هِنْفَد َلْبق ِتْيَمْلآ لق ُموَْيَو
4 

4 

 ع
2 

 ِسيْفَمْلا ِتْيَبْؤأ هئيِدَمْل و 0 ب «هيف َنهدُمل هِتْؤَم لحم ص

 . اًهِلَضَفِل ُنِعِفاَشلآ ِهْيلَع صن



_ 

 * كحاب

 0. ١

 - دس
 لف

34 

 هِيفَذ م ماي

 ْمُهاَْنَاَو ْمُهْرَكَد ْمُهُريِغَصَو ْمُهُريِبَك تْيَمْلا : ْيَأ «(هَلْهَأ) اَبْدَت (ئّزعُيَو)
 ؛ناَقم هيف داس اًذنَه : 50 يريصوُبْلا ل اَق ء1501 :مُقَر ]01١/1. ُهَجاَم ُنْبَأ ُهاَوَر اَمِل

 يف ّيِرَرَتل َلاَق :545 /0 ُيِوَاََمْلَأ َلاَق ؟150/1 ُنِعِفاَرلَأَو ؛١108 :مَفَر لال /5 ٌيِمَلْيَدلَأَو

 يعي لتش نوم : ٍنَسَح ٍداَتْسإب ُيَقَهَْبْلاَو [ .ٌنَسَح ةفاشإ :لا/8 : مقر ؛ِراَك اًكْدَْلاَ»

 ةّباَسل مَن اقم ماَيقْلآ ْمْوَي ةَماَرَكْلا للُح ْنِم هلل انك إ ةييش صحب ُهاَحَأ

 يف مب َقِحْلأ ْنَم اَذَكَو ءاَهُجْوَرَو اَهُمِراَحَم اَهيّرَُي اَمَّن إو ءِّنْجَأ اهي
2 

 )2 اوُلْمَمْلب ةيرتلا بحسم أباح نب َحَّرَصَو كوي اَميف ف رظتلا زاَوَج
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 رك اَمَكدَجَو ِْيَلَعُهل ْلْصخَي ْنَم كب ىّرعُي ْنَأ ُبَحَبسُي : ٌيسكْرَرلأ لاق ْلَب

 ىَلَع ئَرَج لخألاب 2 ؛قيّدّصلَو ةَجْوّرلأ ىَتَح اح ٌيِرْضبْل ْنَسَحْل
 ل هِيَ ”اعَق ست 0 ٍةَبيِصُمْلَا ٍلْمَح ْنَع ْمِهِفَعْضَأب ةءاَدْعْلأ ُبَدْنَتَو .بلاَعْل

 1و تيه لاما أ نب علو «نزغاو عرج ف

 . مُهَرَبَصُيِل ىَلؤأ اَهُميِدْقَتف مه ْرْخ َطْرْفَأ نإ

 ِتْوَمْلا ِتْفَو (ْم) يِضْمَت اير ماي هناك 53) رخآ (ىَلإ) اَهُبياَغَو
 بئاَعْلا ُلْثِمَو ؛(هيْفَد) ِتْفَو ْنِم :َليِقَو ءبئاَغِل موُدُقْلا َنِمَو ٍرِضاَحِل

 بْلَق ُنيِكْسَت اَهْنِم ُضَرَْلا ذِإ اَهَدْعَب ٌةَيَِْتل رت ُسوُيْحَمْلاَو ٌضيِرَمْل
 . ةنزح ُدَّدَجُي اَلَ اهيِف ٌهنوكُس ُبِلاَغْلَاَو ءِباَصُمْل

 مره عير ري ٠ 7 0 م همس 0 مخ يي

 « (كّرجا هللأ مظعأ» : ملّسملاب 1 ملأ ةيرعد 2 لاقيَو

 ب

 عم وأ عم
8 

 هير ما ولا مرا مح رس وكسم 6 رعع مالو
 دو يمل رفعو ى ربت نسحاو اَقيَو «2(كتئَمل » «انّسَح هلع : ئأ 4227 ١ ءاميِظع

- 3-7 1 720 1 2 

 | 3 ا



 8 2 3 7 6 ٠ هموم 6

 ٍةَجاَحِل الإ ٍدِحاَو ِرْبق ْيِف ٍنانثأ نفذُي الَو

 ا ه2 3 ن0 ل 0-33 07 . 7 2 17 07 20 هك 0 220 و : 3

 هّللأ رفع) ملْسملاب رفاكلا ةيرعت ىف لاقي «كلذ وحن وأ (« كتبيصم ربج

 امك ٌّكدَتْرُمَو تبْرَح ْنم مَرتْخُمْلأ ٌريغ رِفاكلا اّمأ ء2َكَءاَرَع َنَّسْحَأَو ءَكِتْبَمِل
 و 0007 - وس 02 وف سا رو 8م ل و َّآ ريال ل

 يف رهاظلا ؟ةوركم وأ ماَرَح وه لهَو ؛؟ ىئزعي الف  ٌئِعَرذالا هئحح

 و ترص رع 2م 2 0 هم 177 0000000 8 و

 رهاظلا 3 يب | لم يبأ خيشلا مالك ئضتفمو «لّوالا «تاّمهملا»

 ءّيكْبسلا مالك ْنِم ذخؤَي امك ٌبحتْسأ َيِحَر نإف ءةُمالْسِإ َجْرَي مل نإ اذنه 1 6 06 رد يل عم دم 0 صام ه5 0
 53 و -ة<س و 7 ماش يب ل8 وم 2 7 را 2 أ ب م
 «حرشلا» مالك هاضتقا امك ٌةيودنَم ريغ َيهف رفاكلاب رفاكلا ةيزعن اَّماَو

 7 هللأ فلْخأ : اًهتَْعيِصَو «ةكالس ِِ جري ري مل نإ ةزئاج يه لب ««ةضْوَرلا»َو

 يفَو ةّيزجلا ةرثكب اينُدلآ يف م َكِلُذ َنأل ؛ َكُدَدَع َصقن الَو ءَكْيَلَع

 رانلآ نم ءادفلأب ةّرخآلا

 ه رف هرم 2 2 معا هاس و --

 راَتْخُْمْلَأَ رفكلا ماَوَدِب ٌءاَعُد هنأل .لكشم َرِهَو :(ءوُمَجَمْلا» يف لاق
 - هع هر هر - م أ 2 ها اض 0 34 يم 0 0000 2

 الَو رفكلا ْىلَع َءاقَبلا ىضتقي ام هيف َنسْيِل هنأب بيقنلا ْنْبَأ هعنمَو ءةكزت

 رم« هريس يو 2اب 2

 مي 0 8 4 00 كَ

 اَح ٍرْبَقِب ِتْيَم َرْفُب ّلَب «(ِلِحاَو ِرَْق يف) ًءاَدتْبَأ (نانأ ُنْفْذُي الَو)
 هم

 رك نجت نذجلا دعئاو رق يف اا عمج الك: ,عابتالل رايتخالأ
 هه

 ا اب
24 

 يف ُيوَويلا ُهْنَع ُهَلَكَتَو «يِبْحَرَملا َدْدُم مْرُخَو ٌيِدْرَواَمْلا َدْنِع رك
 نان ُنَهذُي اَلَو َنيِركَألآ ُةَراَبِعَو : هلو ُهَبَفَعَو «ِهيَلَع اًرِصَعَقُم اِهِعوُمْجم١

 آلإ) .ميِرْخّتلا يَرَقُب اَم يِتَيَسَو ءُكِبْسلأ ميِرْحَّتلا يف َعَراََو ءِرْبَق يف
 َرْسَعَو ىّتْوَمْلا رك ْنَأَك ءِنْيَحْبّشلا مالك يف اَمَك ٍةَروُرَضِل :ْيَأ «(ِةَجاَحِل

 -  355ريش هارت. 2 ٠ هر 8-5 و 2

 بسحب ٍرْبَق يِف رثكألاو ةثالثلاو ٍنْيئنالآ َنْيَب ٌعَمْجُيَف ءربقب ِتْيَم لك ٌداَرْفإ



 - ع
 يعم

 + ص 4 606 ١ و هاا . | اسر 2 0

 ٍراخْبلأ ُهاَوَر ءٍدَحَأ ئلتق يف عابتالل بؤث يف اذكو ءةَروُرُصل
 .[ ١ هم

 ربقلا رادج لإ «ق املأ نحال َوُهَو ءاّبذن اًمُهلَضْفَأ ٍلينيِح ا مَدقُي 2 اك را وكلا ةيكرأ دس سف م|سشأإ يك 27
 ه- ًَج 77 27 5 اح 2 93 5

 دخللا ىلإ ُهّمَّدقُيف انازق 5 مهرتكأ ْنَع ٍدْحَأ ىَلتَق يف ُلَأسَي َناَك يهنأ « يليق

 ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاقَو «137 : مَقَر 2117 /: ُيِذِمْرَتلاَو 6 : مَقَر 27315 /» َدْواَد وبأ]

 0 19/4 ُدَمْحَأَو 41908 :مُقَر 2491/١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛6٠50 :مُقَر 287 /4 َنِئاََنلَأَو
 ْنْبَأَو 41001١ :مُقَر 2008/7 قرّر ُدْبَعَو ؟2014 :مَقَر 2411 /* ُنِقَوِنَبْلاَو © 4 2

 يبأ ُنْبَأَو ؛5087 :مُقَر 2110 /؟ اَْنَنّسلَأ١ ٍباَتِك يِف ٍروُصَنَم ُنْب ُديِعَسَو ؛8710/84 :مَقَر ءلالا /0

 ْنْبَأَو ؛ 4 : مقر ءكاال/* اْعَي وبَأَو 4 :مقَر <34 (يِناََمْلأَو ٍداَحآلآ» يف ِمِصاَع

 نم اك هِلْضَأ ىَلَع ع رق ُمَدَقُي ال ْنِكل 6[ : : مَقَر ف فر ُيناَرَيْطلَأَو ؛ 191/8 عناق

 ُهَلاَق ٌةَدَجْلأ اَذَكَو ٌمَألآ لبق ْنِم ْوَلَر بلا َمَدَقْي تح ل ع نِإَو ؛

 ْمَتَقَُو قوبل ا ٍةَمْرُحِلهنِم لَضفأ ناك ْنَِو ٍنْبالآ ئَلَع ُبألآٌمَدَعْب قف 5 «يوتسإلا
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 َةَليِضُفِل مق ملأ ص ُنْبالآ اًمأ ءاَهْنِم َّلَصضْفَأ ْتَناَك ْنِإَو ٍتْنبْل ىَلَع مال سال يف م

 ىلع ىلا .ىتخلا ئلَ يصل ٠ يصل لع لُجَرل ُمَدَقيَو «ةرركذلأ
 1 أ مى .٠
0 

 ب اما -# 1 55 0 ا م اها 1 ينصح



 ه ٠ع هاو اد. هو ع او او ماو عاهد. هاو و او ا. هاو و واو هده و و اه ها عداه ع اه دس هاه عاشه هع اه اع ولو ها وله وهاهو

 ةجّشم َوُهَو : ٌيوتْسإلآ لاَ
 و 9 سا سس ل ل مح ه رام كس

 ْعَم مألأ يِف ئتح ٌماَرَح ُهنإ :لاقف «قزف ال هنأ 'ٍعوُمْجَمل١ يِف يِذْلَأَو
 هاش هرم هه عم :يلأ 2 1

 دق ةّوُهشلا نآل ؛ةاذيإلا ؛ أ عْنَم يف ةّلِْل ذإ ماظل َوُه اًَذلَهَو ءاَمدَلَو

 مَ ٍدحاَو سْنج ْنِم اَنوُكي نأ َنْيي الَو هِرْيَغَو ِمّوَحُملأ َنْيي قر كف ْتَحْطَقْنَأ |

 تي مل يذل ريعَصلاَو كذا عم ىلا ِرْبَع وأ ىتُْل مم لاو ال

 ادن اَمُهَْيَب عوج ْثْيَح ِباَرَب ِنْيْيَمْل َّنْيب ْرَجْحُيَو مَرْحَمْلأك ِةَوْهَّشلَأ َدَح

 . نجلا َدَحّتأ ولو وداَشزإ حْرَش» يف يقم نبأ هب مَرَج امك

 لقتل صزألا كلب ِةَرْبِجْلا لهأ َدْنع ىَلبلا َلَِقَو هْفَد َدعَب هش امَأَو
 ب زم الإ عزي ام هنأ ٌماَرَحَف هيك و هْيَلَع ٍةالّصلأك ِهِرْيَغَو

 ه1

6 

 باو هال ةلْسُع بحي نم َْهَ ِهِطْرَشب ٍمُهَيَت آلَو لشغ الب َنْفُد

 ف رأيت ل هلو هي شنت ِروُهْشَمْلا َلَع ُبِحَيَق وب َدْنُع كريس

 لَو ُنشيلا بيف امُهُِلَم امه تلَطَو ِنيبوُصْفَم بت يف ذأ ضزأ يف
 .كّرَتلآ اًمِهِبِحاَصِل ُنَسُيَو ههَفَح ىلإ ُقِحَتْسْمْلا لِصيِل ْتْيَملآ ريع

 ُروُجَي اق الِإَو «ُتِيَمْلا هيف ُنَّفَكُي ام َدجْو اَذِإ بَل ولأ يف شبت ٌلِحَمَو

 .ِهِرْيَغَو ٍِماَح يأ خ لآ ماك ُهاَضَيْقأ اَمَك َُل

 . بوُصَْمْلاَك ِلُجّلِل : يأ :يرحْلا َُمَكْلاَو : نفل َلاَق

 ىَهَتنَأ . شتا ِمَدَعِب هيف مط ْنَأ يدير ءرظن ِهيِفَو : ٌيوَوَنلأ َلاَق

 آ نَح ُهّنَأل ُدَمَتْعُمْلأ َوُه اَذَْمَو

1١ 
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 « عاج يبأ ِطظاَمْلا َلَح ين ٌعانمإلا» 20

 و عانوا واو ا رعاعأو اسم ا. واو واف هاه هاه هاه مند و ياقة اه سدس ودام يه ولام هادف اه هاه هم هدم هواه عاقل مه

 هس م 7 هك 1 ع لس لاس ميك و سلس هك
 «تّيملا ري َنِإَو .ةشبن ٌبجَيف متاخك لق َنِإَو َلاَم ربقلأ يِف َعَقَو |

 #2 1 د.

 و 0 سام

 - 2 ِلاَم ةعاضإ هيف ةكزت نأل

 . ُدَهْظَي يذل َوْهَو هكِلاَم بلطي «ب ِدّدَهُمْلا» ىف ُهَدَيَقَو

 ذأ لِ ْنَمْضي ْمَلَو (َةضْوّرلأ١ يف اَمكُهبِح اطول الام عَلَبَْلَو

 جِرْخَأ فوج قْشَو َشب 'ضَْرلا١ يف امك ْمِِيَغ أَوْ َنِم َدَحَأهَميِق ّ

 هكالقتشال ّنَشُي لَو ُنَْبْنُي ال هَنِإَف هسفن َلاَم َملَتْبأ اذإ اّمأ ؛ ِهبِحاَصِل َّدُرَو ةنم

 . هتاّيح ٍلاَح ىف ُهَلاَم

 َنْفُد د اَذإ م يفالخب ,ةَلبِقْلل هَجَويَو رعي ْمَلاَمُهِْبَن ُْبِجَيف ةَلِِقْلآ رْيَعِل َنفُدْوَأ

 . ٍباَرْثلأب لَصَح دقو ريس نيف ضر « شتي ال ُهَنإَف « يفك الب

 نك

 هل َنولَأْسَي َةَعاَس ِهِرْثَق َدْنِع ِهِيفَد َدْعَب ٌةَعاَمْج - فقي نأ نسي :ةمجت يك 2 موس هلا ءيمع 264 تع شه

 اوُرِفْغَتْسَأ» :َلاَقَو هيلع َفَقَو سيم ِنَْد نم عرق اذ ناك لكي هنأ « تيبثتلا

001 595 89 

 ؛8171 مقر :,118//* دود وُبَأ] لس نآلأ ُهنِإَف إف تيل ُهل ُهَل اوُلَأْسَأَو مكيخأل

 ؛1م01 :مْقَر 251/+ ْيِقَهِنَبْلاَو ؛دانْسإلا ٌحيِحَص :َلاَفَو 217/1 :مْفَر 017/١ ُمِكاَحْلاَو

 .[ا 84: مقر 2017 ١/ ُءاَبّضلَآَو

 2غ 31 د

 6م

 ُيِناَرَبَطلا] هيف َدَرَو ٍثيِدَحل ٍنْفَّدلَأ َدْعَ دعت , ِبّلَكْمْل ِتْيَمْلَأ نيقلت َّنَسُي سيو

 . 077 /؟ 5 ٌركاَسَع ُنْبأَو ؛ةَعاَمَج ُهفِرْع ْمَل ْنَم هيف :74 /7 تنل لاق 9 500



 065 ٌيِنيبْرَسلا بيِطَخْلأ َدَمْح 0

 . 06006 6. معافا ع اوادو عاف واه دف او و اه ده دو دو دف ده ده و هاه هاهو هو واه هاف و او اه واه دو هاه واو فاه ه هاو هده

 نم داو دَضغأ هتك اًهبِعَض اكن ُثيِدَحْلَأَو : (ةَضْوَرلَأ» يف َلاَق
2 0-0 

 م

 يف لوألا ِرْصعْلا َّنِم هب لَمْ ىَلَع لآ رت ْمَلَو ةَحيِحَّصلا ثيِداَحَأل

 وب تفي ْنَم ِنَمْز
0. 

 ُهْرْحَتَو ُلْفّطلَا َوْهَو ٍفّلَكْمْلا ُْيَغ اَمأ بقل أَو َدْنِع ُنَقَلُمْل ُدْعْفي ُدْحَقَيَو
 00 لك 42 تفي ْنَّمِم سومر

 َوُهَو ِدلب اوناك وَلَو ائدغتلا براك ِتْيَمْلَ ِلْهَأ ٍناَريِج وخنل َّنُس رَسَو

 هلع علب أَو نع نخل مول يلو امي مهي وَ هيَ ئرخأ

 ٌةَاَعِإ اًهنأل ٍةَبدانك ٍةحئان ٍوخَتل ُهَئَئيْهَت ٌمرُحَو « هكزتب وفِي التل لكألا يف
4 
 اًماَعَط ِتْبَمْل ٍلْهَأ ©""عالْضإ اَمأ :ُهُرْيْغَو غاَبَّصلأ ْنْب َلاَق ِةيِصْعَم ' اَيَأ

 هم يل

 .ةَبَحَسْنُ ُدْيَغ ةَعدف ِهَلَع سائل عمو

2 



 تم

 يرش ١ يت ىح
 نس سم وزال ند» سكاش»

 دييامبامب 1712 كابر تا 21-7

 «مالشإلا ٍلاَمَجَو نيّدلآ ٍلاَّمَجِل عاَجش يبأ ٍرَصَتْخُم 3 يف ٍزموشلا

 ظفاَحْلِل (ِةَياَعْلَأ حْرَش يف ٌةَياَفِكْلا» وأ «بيرْقَتلأ حإ رش يف بيبّللأ ةفختا)

 00 هال٠ . ١ ةس وتلا ءديبا قت نيب بلغ بدئت

1 

5-2 

0 

 050 60 َيِتْشَمَدل هيضحلا يملا ىلعُم نب زيرع نإ نوؤما ِدَْع نب

 0 ا ا (م1555- ١5١ - هأ48

 هم ل م 0 ما د م َ م .ّه

 - ه844 َةَنَس ْىَفَوَتُمْلا ئيصاصخألا َدّمحَأل (عاَجش ىبأ رّصتخحم حوش

 تلا ُلْوَقْلا» : : ْىَّمَسُيَو و 2بيرَتلأ ِْظاَمْلَ جرش رش يف ٍبيِجُمْلَأ بيرق 37

 38 و
 ٍدَمَحُم ِنْب ِدَمَحُم ِنْب مِساَق نب ِدَمَحُم ٍدّمَحُم هللآ ِدْبَع يبأل «راَصيخالآ ِةَياَغ ع حوش

 هه18- 9) َيِليباَرَعْلا نيبو ٍمِساَق ٍنِئأب ُفَرْعُي «نيّدلأ ٍسْمش ا

 م 3 7 + + + < + < + + < < 5 > + + : > + + < : + + < + > + > > + 7 (م168١5-1١160-

 نب َدَمْحَأ خب كش ! 1َيّرَعْل مساق نبال َعاَجْش يبأ ح ْرَش ىَلَع َيبوُيلَقْلآ ةيشاحا

 داه٠ + )٠00 نيّدلأ باَهش ءِساّبعْل يبأ َيِبُبلَعْل ةَماَلَس نْب َدَمَحَأ

 هوا



 َيِنيبْرْسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل هم

 نشأ ِدَْع نْ : ٌدبلأ دبَعِل ّيّرَعْلأ ٍمِساَق نبال عاَجْش يب ٍحْرَش ىَلَع ةّيِش ةسشاح)»

 0 ع (م1550 5 عءاه٠ )٠٠0- ٠١ يفشل ٌيِروُهْجُألا ٍلْكَحُم

 خْيّشلل (يْرَعْل ٍمِساَ نال عاج يِبأ رش ىَلَع ةَيِزيِرَعْل ِدِئاَوَفْلأ هي ّ ةيشاحح)ا

 .. (م1550:00 ١0 -ه١/11-:0) َِِفاَّشلأ َيقالوُبْلا يِزيِزَعلأ َدَمْحَأ نب ٌيِلَع
 نْب َدْواَد خْيّشلل (ْيّرَمْلا مِساَف نبال عاَّجّش يبأ حْرَش ىَلَع ٌيِناَمْحَولأ ُةيِشاَحا

 0 لاح اه المد 00 ينسخ ا ينم ل نا
0 

 00 (مادوت ا ا ه٠ ملال - / 5000 نيل روث ؛ءايضلأ يب

 نب ميِهاَرْبِل (ْيْرَعْل ٍمِساَق نبال عاججش ىبأ حْرش ْىَلَع ٌيِواَمْربْلا ةّيِش ةّيشاَح)»

 ؛يرمْزألآ ٌيِدَمْحَأل ٌيِراَصْنأل ٌيِواَمْرْلا ٍدِلاَخ ِنْب ِنيّدلأ باَهِش ِنْب ِدمَحُم

 خيّشلل ٌريِ رقت اَهُيَلَعَو «(م1884- 660 - ه5 )٠٠0 ِنيّدلأ ٍِناَمْرُب

 11 ١ ٌيِرِباَمْلا فَلا َيِبابنألا نيس نب دمحم نب دَمَحُم نيدلآ سْمَش 2

 0 (م1854-1455 3 ه1

 نْب ٍدَّمَحَم نب ئامضُل 'يزعلأ ٍمِساَق نبال عاجش يبأ حْرَش ىلع ةّيِشاَح»

 اّشلآ ٌيِواَعلَمل ّيوَفم لأ نم كلأ ِدْبَع ِنْب َفُسوُي

 عدن ل 0 ع ع ع ع ع + + ح + -  + + + + + - : : ع + + ح < (م1815- <76

0000 

 ِنْب ٍدَّمَحُم نْب َميِهاَرْبِإل «ٌيزغلا ٍمِساَق نبال عاَجش يبأ ٍحْرَش ىَلَع ٌةيِش ةيشاخا

 1 2 1 2 2 + < (ما1450- 8.١ - ها١؟ا//-111948) ٌيِروُجاَبْلا َدَمْح

 5 هم ه4 تدر 2م 20م 2

 ٍنْب ٌيَوَون ٍدَمَحُم خْبْشلِل «ٍبيِجْمْلا بيِرقْلا حْنَق ىَلَع برغل بيبحلا ٌثوق»
 2 مر ) يِطْعُملأ دْبَع وُ . يِراَتلا لا يِواَجْلأ لع نب َيِبَرَع نب َرَمُع

3 

 ع



 ه6 « َعاَبْش يبأ ظاملآ لح يف نقلا »

 و .ُهَصّخَل مث (م1617- ١488 - ه978- 440)
 ءراظنلا ةّدُمع» :ُهاَمَسَو . ٌيوَوَلَأَو « ٌيِعِفاَّرلأ : ِنْيَحْبّسل فالتخأ

 ل (راّصتخالأ ٍةَياغ حيِحْضَت

 مالَّملأ ٍدْبَع ِنِْب ءِدَّمَحُم ٍنْب َدَمْحَأ ِرْيَخْل يبأ ءنيَّدلأ ٍباَهِشِل ُءاَممإلم

 ْ َوُهَو (م1970 - 1456 - ه1 8400 َيفونْلآب يفوُرْعَمْلآ ينال

 فينش :اََسَو حق ِهْقِفب جور رَخآ اَحَْش ةنِ رص م .ديبك حرش

 ل 'عاَجش يبأ ِرَصَنْخُم ٍظاَمْلأ لحب «عاَمْسَأل

 ١3 0.6 لم مم الامم الف ريصبأ ٍنيَدلأ ٌيِلَوِل ' (ةَياَعْلأ لش يف هيا

 ينيب بيطَخْلأ َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل (عاَجش يِبأ ٍنْنَم ظاَقْلَأ لح يف فلا

 ...”١ (ماوا0 ٠.١ د هقملال-د ..0) َنِعِفاَّشلآ ٌيِرِحاَْل «ِنيّدلأ سْمش

 اهني ءضاوح ولع

 ِنْب َدَمْحَأ ٍنيّدلآ ٍباَهِش ءِساّبعْلا يبآل .«عاتفإلا ىَلَع َيِبوُيلَقْلا ةيِشاَحا

 0# (م116094-:00-ه00١1-59) َيِبوُيلَقْل :َةَمالَس ِنْب َدَمْحَأ

 ) عاتقإلاب ىَمَسُْمْلا تنيِبْرّْشلا بيطَخلأ حرش ىلع ٌيِموُحْرَمْل ةّيشاح»

 ه1-0٠٠1015) يره َِفاَشل ٌيِموُحْرَمْل ٌيِلَع ِنْب َءاَطَع ِنْب َميِهاَرْبإ

 ل (م1337-1599 -
 5 هر 2 م 7 07 1 م هَ ه هرب ٍِ 7

 ٌيِسيبْلبْلا ٍنآَمْحَّدلآ ِدْبَع نْب ليِعاَمْسإل «عانْقإلا ىَلَع َيِسيبلبلا ةّيِشاَح»

 ا“ (م10930 دعب_١٠٠ عه111/4١ دعب_٠٠) َيِعِفاَّشل

 ٍضْيَمْل يبأل (ٍبيطَخْل عاف باتكب ولي اَمِب ٍبيِجُحْلأ بفيطّللأ خت
 يب

 ...١4.2 (م151”- هداه 00-1١84 نيف اشلأ ّيِر وُهْجَألا نْمْحَولأ ِدْبَع

 يداعب ترق ؟بِيَخل اش يأ حر لح يف [بيِذل] بيلا يدي

 : يرمز ٌيِعِفاَسلا ّيِو اًطْنَمْلأ َدَمْحَأ ِنْب ّيِلَع ِنْب ٍنَسَح ْخْبّشلِ يِفِباَدَمْل

 ١5 لم (مااله1-000 < ه١117-0) َيِنِباَدَمْلأب ريِهَّشلأ
 سمسم <



 ّيِعاَبسل ٍدَّمَحُم ِنْب دّمْحَأ ِنْب َدَمْحَأ «عاتفإلا ىَلَع ٌيِعاَجَّسلَ ةّيشاحلا

 ١4 . (ماال45 ٠٠00 - ها1917- ٠ ّيِرَهْزَألآ َيِعِفاَّشلأ ٌيِعاَجّسلا ّيِواَرَْبْل
 031 سلا ُدَو 3
 َرَمُع نب ٍدَّمَحُم ِنْب َناَمِيَلُس ْخْيَشلِل 'بيِطَخْلا َحْرَش ىَلَع ب سّكلا ةفخت

 ١.0 (م11914-1805 -ه1171-173737) َنِيِفاَّشلأ يِرَصِم لأ

 ْنْب رهللأ ُدْبَع ْحْيَّشلأ "بيِطَخْل ٍحْرَش ىَلَع ٌيِواَربل هللأ ِدْبَع خيشلا ةّيِش ةيسشاح) ا 0 1

 ١5 2... (م18059دعب_ ٠٠١ - ه1/60١١ َدْعَب- )٠٠00 ٌثعف امل الآ يارا دمحم

 14 000000000006000 ممم م للم ٍضَوَع خ 5 | «عاتفإلا ىَلَع ٌريِرَقت١
 يف هر

 -مه77-) ٌيروُجاَبْلا َدمْحَأ نب ِدَمحُم نب ميار حبش ريراَعَت ضب

 لو ا ا مام

 لو ا ا لوم نقلا َةَمّدَقُم هن عزشا

 همر 85 ياسو همر. . ل. جم 3 0 .٠

 - 4949) ٍنَسَحلأ يبأ « ٌيِقيَدَصْلَ يركبلأ قلاخلا ٍدْبَع نب ِضَوَع ِنْب ٍدَّمَحُم

 مساق نْب َدَّمْحَأ ِنيّدلأ أ ِباَهِشِل 'راَصِتخالأ ةياغ اَغ ٍتاَكِيَكُم فْشَكب راَفَعْلا حْبَف»

 1 1 1 2م ص هرم وع 1500 ُ

 ٠٠١ - هو95 )٠٠0- ّيعفاشلا يِرْهْرألا ٌيِرَصملا مث ٌيِداَبَعلا عاَبَّصلا

 لير ا ا ا ا ا (ما44

 قلن ا ا ع ع ع ع ع ..10- ١ا/ن 5 - 0

 رمح 98
 سو

 -ةضس - 3 | 0 2 3 1 5 9 -2 اهم

1 
 ني 1 <

 + 0 06١ 3 مح 5 مب



 005 ' عاش يبأ ظافلآ ٌلَح يف عا ءانقإلا

 - ه1 َهَنَس اّيح َناَك هِرَّمَظُمْأ ِنْب ِرِداَمْلآ دْبَعِل (عاَجش يِبَأ ٍرَصَتْخُم م
 1 / م1641

 ءِنَمْحَّرلأ ٍدْبَع ِنْب لأ دبع ِنْب ٍرْكَب يِبأ ْخْيّشلِل 'ي ةياغلا مظن يف دافكلا)

 ٌيعفاشلا ٌيَقْسَمَّدلأ يحرر َنوُلُجَع يِضاَق ٍنْبَأ نيل يت ءقدَّصلَ يبأ

 ل (ماد1-458١175م- ه958-841)

 ِنْب دَّمَحُم ِنْب َدَمْحَأ ِرْيَحْلا يبأ «ِنيّدلأ ب باَهِشِل 'عاَجش يبَأ ٍرَصِمْحُم مظَن»

 دل ١148 - هو#١-8450) يِوُمَمْلاب فو ُدْعَمْل «َّيِعِفاَّشل ٍمالّسآِ ع

 يدلآ رو ٍنْب ئَيْحَي نيد ٍفّرَشِل «بيرَقّتلأ ةَياَغ مظن يف بيرْدَتلأ ةَياَهِن١
1 
 8ع
 رضمل ٌيِطيِرْمِعْلآِب ريِهّشلأ ةَريِمَع ِنْب َناَضَمَر ِنْب ئَسوُم ِنْب ِرْيَحْل يبأ

 (م1541 َدْعَب - ٠٠١ - ه4145 َدْمَب )-٠٠  َيِعفاَشلأ َّيِراَصْنألآ ٌيِرَمْأل
 يع 00

007 

 ).٠. يَا دمخأ علل «بيرتا اخ مت حزمب بيلا فخ لع

 ْخْيَّشلأ ُهَحَحَصَو «ِبيرْدَتلآ ةّياَهِن» ىَلَع َىَلَعَو . (ماواله-١٠٠ - هؤال4-

 ل م1404 90١م ه1 ١3552 نانا هكا تح قف

 ءلَع ُهْضيِتَت َمَت « ٌطوُطْخَم َّوُهَو ؛يرَسودلِل ؛ءاَجش يأ نلَع اعلا

 ليا ا ا م1471 - ه1748١ َةَنَس ِهفّلَوُم دي

 ةئاَمَجرم
 ١00 م م م ممم م ملل ١806 َةْنَس ةيِسْنَرفْلا لإ مجْت

 ل /١841 َةَنَس هن ةَيناَمْلَألا َْلِإ مج

 جا عاش يِبأ باك رص يول مإلا أ ديف ام نوع يرق
 ١ ْ قسطا اج يبأ ٍظاَمْلَأ ٍ يف عاتقإلا» ىَلَع ِِتاَريِرْفت

 00 ل ا هتَمَجْرَت ٌرِداَصَم

 ٌيِِفاَّضلأ ّيِرِهاَقْلا َيِنيبْرْشلآ بيِطَخْلأ َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُم ِنيّدلآ ٍسْمَش ٌةَمَجْرَت -



 2 م < ةمدر 5. 8 0

 ٌيِنيِبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحمل 6هها/

 وري وع
 مالا هم رار فه انام مافاد. د. دع واه دن و مان دى. ده فاو د. دفاو عاق د ده اق ىف دع اق اه عاق اق عاقاملا. هج ويس

 0 هتافلؤم و

 و 0 يا يح

 0 ا ل ا ا  ح ) اجش يبأ نتَم ظافلا لح يف عانقإلا - 3 دم ظاف 0
42-7 2 

 هثر كالتي َىَرََو > قرألا نم كل ”ئ ةمقلو » : لات هلوَف بم
 ُهاَبَر كليطُعي فوسلو .؛ كوألا َنِم كل ريح ةرخاللو #9 :للاعت هلوق ريسفت
 001 223 ب 2

 0 «[5 .؛ :ناَنيآلأ /ئحضلآ ٌةَروُس د" ] ©« 27 َضَرَف

 . ةغالبْلا يف َيِنَراتقَتلآ َرَمُع ِنْب ِدوُعْسَم ِنيّدلآ ٍدْعَسِل (ٍلّوطُمْلا ىَلَع ٌتاَريِرَقت١
 اقلام ا م محو ةَلِصَو ِنيَدِلاَوْلآ رب يف ُةَلاَسِ

 0 لل ِدْيَحْلَأَو ةلمشْل يف ٌةَلاَسِر

 َخ 9 5 5 6 1

 ىف « ربَحْلأ كحل 5 مالك ِضْعَب َةَقرْعم ىلَع ةَناَعإل يف ٌريِنَمْلَا ٌجاَرّسل١َ

 2 نأ هقأأ ل
 مام ان ا. د.داف ا. او د. دعاق ام اه ار ا. هاف اواو عاق هان اة اه واو او ا.د. ماعم ميركل ناّرقل رول

 رهللأ ِءاَطَع نبأ مَكَح ىَلَع حرش َوُهَو مك ُعِياَوَسا
 مام م او د. اراه واو ده دف دفا. و و او او واه اه ف اها# « ٌيِدْرَوْل نبال ِهقِفْلَأ يِف حج لأ حرس 0 مهام هر ريا

 0 ا ( ٌيِزاَرِ ثلل هي لأ ُحْرَشا

 مام او مه ا .او ده و ا.ه. هاي هاهو د. او اه واو د« دق هو اع دو د سهاهلو »ع ا.ه اهله ) قل اوم 8 حْوَش١

 0 د أ أ أ ع 5 دل نان ع س١

 ع رس م ل 0 3 5 2 ّ 78 21 0.

 نجلا لعلب م و 5 ريسفت يِف ميل نخل سوء

 ع مُكَلَمل مظِعَي يئباو ركحسْلاَوةَّمْحَفْل نع نيو ترّشْلأ ىذ يآ

 0 9٠١[« :ةيآلا / للا وس «توكت

 00 ا ا (ةُدوُري ْنَمِب ِتْيَمل ملأ ٌحَرْف»

 0 (َةَلَدْمَحْلََو ةَلَمْسَبْلا ىَلَع مالَكْلأ يف رز ةعتَما



 ه4 ) عاجش يبأ ظاقلأ ّلَح يف الأ
2 

 «/ ل ل ل م لل «ٌيوونلل ك ُحْرَش ٍجاَتْحُمْل يِنْعُم١

 نيرا ا (ئَدّتلأ ِرْطَ يرش رش ىلإ ئّدتلأ ُتيِغُم)

 1 م م م م م م م م م مة نة ممم مة مم ةللم جعل ُكِساَنَم)

 1 مة ء للم لامة مة ملت اِْيِلَْلأ ِرباَتَمْلآ ىَلَع ةّيِفَّصلأ ْظِعاَوَمْلا»

 قا (ةّيِموُدجَآلأ ٍظاَمْلأ لَح يف ةّيِجّسلأ ٌرون»

 ا

 نأ ا ع ا ا ا ل ةَعم هذه

 ان يل

 "1 اَجش يبأ ٍظاَقْلَأ َلَح ين ٌماَْفإل

 غ1 ٌيِيبْرَشلا حِراّشلآ ُةَمّدَقُم

 م م م م اة ة ءءء مة ة للف عاج يب ِةَمَيَقُم ُحْرَش

 قل اينُدلَأ ىلإ ِءاَمّسلأ َنِم َةلَرُمْلا تكلا ِنَع :ٌةَدِئاَف

 50 262606060006606 0000060000 ممم مم ممم يمبب ٍةَلَدْمَحْلا ىَلَع ُمالكْلأ

 عالم م للامم ة ءءء مة مينة بيبم هلك هللأ ٍلوُسَر ىَلَع ٌةالَّصلأ

 نا ا ا ُدْعَب اَمأ» ىَلَع ُماَلَكْل

 0١ ِهِميِلْعَتَو هاب يف ٍداَهِتْجالَأَو هِليِصْحَت ىَلَع ٌتَحْلآَو ملِْلا ةَليِضَف ىَلَع ُمالَكل

 لن ُهْنَع ىَلاَحَت هللأ َيِضَر َييِفاشلأ مامإلا ٍنَع مالكا

 كا ا ع حوتفُم هَسَيَو برقي : : ِنْيلِْفْلا يف َةَعَراَضُمْلا فزح :ةيبنت يمر هئاو ماسر ىف راس : 3 5



 ٌىِنيِبْرُسْل بيطخ أ دَمَحأ نْب ِدَِّمَحَمل 69

 0 ٌةاَلَّصلأ ِهْيَلَع ب وقْعَي ىلإ ةيشبلا َءاَج اَمَل : ُتِلْيَهْسلَأ َلاَف :ٌةَدْياَف

 هَ دا ولع مج نع يأ ع او اك سال لا انشا
 2 و 0 هو . 2

 مف اف دف د.ان اع انانار هاف دق ناو اق ءاو دق دعاق اق دق اوأو عاَبش يبأ ِنَْ :م نسا ْىَلَع ُمالَكْل

3 .. 1 

31 
 يف و 3 ىلا 6
 م ا ع ع ع ح ع + + + + + + + < (ًروجَي» ةّملك يِناعَم :

 للم لف ربل ة ةَمِلَك قالطإ َدْنِع ُداَرُمْلا :ُهيِْنَ

 . حِلاَم وأ ِبْذَع رْبَب ْنِم ِاَمُلُك : هِلْوَق يف َيِعِفاَشلا ىَلَع ٌضاَرِتْعأ : ٌةَدْئاَف

 م ع ع ع ع ع ع 7 َمَرْمَز ءاَمب ةَراَهَّطل ةّحِص ىَلَع عاَمْجِإل : هيب

 تاارقأل ا د هم 6 ى»
 ماقام اف ادقاق فاق دما راقد د .ارز ا. هاف دما هاواف هدو اف ا دةار فافأو قلطملا فيرغت لْوَح : هيبنت

 سك د
 مار ام م دف. ان ياه دف ا. اف ده د. فاه ها هاف واه هد فاق هاهأف هاو اه هاو. هاو ٍضرَمْلاب داَرُمْلأ : يَ

 2 ف رم 275 هم *ر . 8 2 2 74

 0 لَمْعَتْسُمْل ِءاَملأ أٍلاَميس نم َِلِع يب فيلْيخأ :هيبذت
 5 ءاَهَه 0 كل 7: 5 م 2 « 1 سنت ع و ًّء ع 0-4

 لسغ ٌءاَمَو .فخ ْو سْأَر ْنِم ٍحْسَم ل َدَب لْسغ ع لَمْعتْسُمل ّنِم 2

. . . . . . . ٠ 1 . . . . . 7 . . 
١ 

 و 9

 ١ ماساي

1١ 

7 1 1١ 

١ 

١ 

 ا

1١ 

 ا

1١ 1١ 1 

6 

5-5 

5-8 
 هرم م 8# وكل هو مسخ رو م

 ِتيِقَب ام ٍلاَمْعَتْسالأ ْمْكَح ُهَل ُتْيَْي آل وْضُكْلا ىّلَع درت َماَداَم ُءاَمْل :ةّدئاف

 1 0 هم ل سهوا. 1 86 م 020
 مام ار هدف ام دف دف دمام فاق ده دق انام دهاء ةاقاماع ةّرورْضلل قافتالاب لاّمعتْسالا ىلإ ةَجاَحلا

 ناهيبنت
 ال وأ ُنسَجْنَي لَه «ةَساَجَن هيف ْثَعَقَوَو ءِنّيتْلف ءاَملأ ِنْوك يف كش ْوَل :َلَوألَ 1 م * 0 م وه رس ل م 2 0 0 20
 خلا 0 ا ا ل مع مك



 م 06 مام اه 5 ا. م اه اه هاو دو اده هلو هو اه ا» وله هاه اه هافعأاو سه اه اسع . اوأاه هاه اه هاه« م ولاه

 هد. ادراث ا. د. دعا. ده سا اعلاو

 لوب رخن ميزت نع الأ ٌبصَو غول راهب نلت لاَ ي يف رو

 ْتَيِقُْس ْنِإ ٍنيْكّسلاو ٌةَدِماَج ٌةَساَجَن ُهَطَلاَخ ْنِإ ِنبَللَو « ضْرَأ ْنِم ٍرْمَخ وأ

 لَم ٍَياَفِكَو ءَسَبَنَت نإ قَبْئْرلَآَو سجن ِءاَمب خبط نإ محّللاَو ٍةّساَجْنب

 ِةَعَلاَبُملأَو ءَسْجَت نإ عِئاَمْلأٌريِهْطََرَذَعَتَو . بَ لَ تعَقَوَةَاَجَ عضْوَم

 ِسْجتسُمْلا ملا ٍريهْطَت يف ُةَيوُلْطَم ةَرَْعْلآِب

 دوي امو يالا َنِ هلام اب ف لطعا

 .م ا.ه ا. م ا. ا. نارام ها. واعد. هدا. م اف دفاه .اهفه

 مام دعا. ادم ا.ه دما. اد. ها. فو دو اواو اواو هاهو هى هاو هه

 مام م همه دج م م ده هاه هاف هاه هى و واف عاق هاهو هاو هاف هاه هداه

 مام د .اق ده اه .اراثو »ا ع« افاق .اه

 1١1 م م اة م ة نة ممم اممم التل ٍءوْضْرْلَأ ىف ّلْصَف

 ١١ ؟ 00 ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ٍءوضْوْلا ضودُف

 0 الأ الأ رأ فل هيد ٍدَّدَجُْمْلأ ٍءوُضْوْلأ ىف يف ِءاقتكالأ ْمَدَع : : هيب
 ع - 18 0 ةكسْنم و

 كن م 2 ِتاَوَلَّصلأ نم 2. كيني ايف ِثَدَحْلا ماد ين ُمُكُح :ةيب

 0 0 ل للا 57
 هك دامو 2 ساس سحرس م ا. 7 جي 93 ىلا

 0 ٌيِوّيند رْمأ ْنِم اَهَرْيغ ِةَداَبِعلا يِف كرش اذإ :هيبنت

 ون هو 200 رو 6 و رو هك رس.( 02 و
 هبعالتل هءوضو ّحِصَي مل هب َيلَصَي الَو هئوضوب َيلَصُي نأ ىون ْؤل :عوُرف

 را

 00 ا ا هضفانتو

 .ا و. ىلا و. اه تاس هموم د هلا لت 3

 0 ا ع فيذختلا ٌعِضْوَمَو ِهْجَولأ َّنِم نْيَيْحْللأ ئهتنم :ةيبنت

 هرزلو مرو هاش ىف ب

 هاف راما ف اع اقان فار اراق دق دف دقاق دلف .دقاق ف دف در اه ع دقاق او هاف اقاقاث َناَهَحَو نم : هيبلت

 هس هىااو ىف ل هآ0 مى ميس هرم عمم 2 لسا ص 0
 ريغ لَع َلوُمْحَم ٌضْرَف نْيلْجٌرلا لسغ نأ ْنِم ٌباَحْصألَأ ةقلطأ ام :ٌديبْنت



0 
 مام ين يافا. انا ها. دف ف د و واف هاو هاه د. ا. هاو ا.ه فاه وا. دقاق هاو و اما. فاه ءوضول

 0 َةَضَمْضَمْلا ىَلَع ِنْيَدَيْلا لْسَغ ُمِيِدْقَ
 9-2 بم - ِ 000

 و وو
 يا هي ل أ اي ا

 3 5 6 6 6 ا < ا مضْلاَو | «ٍناتغل ةفرغلا يِف

 ا امو 2 و م

 وه دع دق دى او هاهو دع اق هاو هاه هاه يو دوو ياه واه ها ف دوه ده ها واه فاه ده هاف اه ا ه# هو هاه هه افاه

 0 ا ل َنَجْلأ يِف ٌرهَ هذا :

 0 ِرْيَغَو ِمِرْحُمْللةيخّللا ٍليِلْخَت ْمُكُح : يبت

 ا ِءوْضْوْلا رخآ ٍدُهَسّتلَأَو ةَيِمْسَلََك ِراَرْكَتلاَو ٍلْوَقْلا ثيِلثت مك :ٌةيِبنَت

 0 ِثيلْثَتلا كدت ُبَلْطُي َلَق : هيت
 و أك يي سعر يف كم دا وب دو 3 ًّ
 0 ا ا ل ا رومأ ةّذعل ّنَسيَو «عءوضؤولا ةَمادِإ بدني . همكد

 0 ِءاَجْنَتْسالَا ىف ّلْصَف

 د6 اثم هاد. ادم واراد. د. ده ده واف فاو واو واه اقف اَنَبَع ٍبْذَعْلا ِءاَّمْلَأ سيجنت ٌميِرْخَت :ةيبنت

 اا َجِراَخَم ثان أَمْ ذِإ ءبِاَعْلا ىَلَع ٌيِرَج + ليش ديلا : :
 هَ

 . ُهُريْسَي ْمْوَنلَأَو ُهُرْمْخَي ُءاَمْغِإلأَو َلْقَعْلا ُليِزُي ْنوُنُجْلا : ُئِلاَرَعْل أ َلاَق ووك همم :

 0 َءوُضْوْلا ُضُقنَي ال ٌروُحُشلا هب ُلوُري آل يِذَّل رْكْسلآ َلِئاَوَأ نإ :ةييْنت
 0 ِسْمّلل ِءوضْوْل ضقتنب ُنَّلعَتَت ءاَكْحَأ : هيب

 َناَكاَم ىَلَع َناَك اَم ِءاَقْبِإَو ءٌكّشلأ ٍحْرَطَو لضألا ٍباَحْضِسَآ ُةَدِعاَ : متن

 0 ٍلْسْغْلا بجوُم يِف لصف

 ُهَمِزَل هِرْيَغ ْنِم هنأ ُلَمَتْحُي ال اًبيَم ِِرِهاَظِب ولو ِهبْوَت ؤأ ِهِشاَرِف يف | اكأر : :ٌعْرَف

 ٍرْكْضَألا ٍثَدَحْلأب َمُرَح ام ِءاَسْقْنلَآَو ٍضْئاَحْلاَو بْنُجْلا ىَلَع ُمُرْحَ



 ٍلْسْعَلآ ماكْحأ يِف لصف ه2 2 ا 2
 مي 0 ه مج هه ع 0 0

 ؤأ ةلمنأ هل ذختأ ول ام مكح :ٌةَدِئاَف

 00 3 سا م ام ا
 د وأ قلحي ن مكح : ةدئاف

 سار معا نفع
 تنجح ّوهَو اًءْزَج

 مام أ لوخُد م عا. د ها 9 ب م

 من اد. ان. ا. ا. اه ا. ا. واو و اه عده ع اوأ و هو واه عادوا هاه وده وده ساق اعلاه

 0 ةضف بهذ نم افن

 سم ل ميلا ع هه
 ِهِسْفَن ْنِم َنيِبي َْأ امد رخي وأ دحتسي

 ماو هاه او دعاه مافاد. عاود« ةعاو اه اه و ده اف فاه اه و ده ده هده اه هاه ها هاه هاف

 م0060 م م6 همه م ماهم ع افاق ده ده ده واه ده ىو واه ىو دى ده ىو ها هلو

 00 ةَنونْسَمْلا ٍلاَسْغَألآ ىف ّلْصَف

 لم م م ع م م م م ع ا ف مالْسإلا َدْعَب ٍلْسْعْلأ َتْفَو : هيَ
 هنإف ٍنونجلأ َنِم لشغلا الإ ءاَهَباَبْسأ ئون تانونْسَملِل لشغلأ َداَرأ ْنَم :ةيبنت متي . ةوزم م0 سس سه اس هسا < و 20 ًَّ لع

 0 ُهْيَلَع ىَمْعُمْلأ اَذَكَو «ةَبانَجلا يِوْنَي
 ةييحت م 020 هاو

 مه ماو راو و او دعانا هع او اواو .اه اه ده واوا. «٠ واه هاو هاه ع هاو ٍنْيفخلا ئلع حّسَملا يِف لصف

 0 < تاص ع ع سا هس 7 9

 0 ٌبطَر ٌرْعَشلا وأ ُفْحْلَأَو ءسجن رْعَشِب ةفخ َرَرَخ ْؤل :ٌعْرَف
 ص 1

 . نْيَمْحْلا ىَلَع حْسَمْلل ةَبْسْنلاِب ةَضاحَيْسُْمْلاَك ِثَدَحلآ مِنَ ُةقالطإ َلِمَش :هيِبَْ ه2 م م 2 5 2 م هسه مر سكو 1 1 17 1 - 314 - َّ
 1 1 مرق ام 7 و لس و سوء يدا 2

 م اي ع ع ع ع ع ع ع + + + + + + + + + + + + < 0

 مس

 مام ثا و اه. د. اة. اة. اوأاو ها واق ههه

 اه م اع اه ا ةاوأاه واو اه راو اه واو هاو و هه واه هاه

 م6 ع دمع ده د. دو دهم ع دعاها و ده دمع هاو و د. و دعاه د. د. ده م واع جعاوه ا مه هدو ا #هل و

 اع اعاد. ا. ماع ده اقاو م و د. داع ىو ده اه واه هو و ىو واه هو دج و وده هاه هله

 4 دمه ا . ا. ها. و يه دفع اف راق و ىف هاه فاو وو عداه هع اواو وام هاف. هاو واع ها هله

 مه اه ا. م هاد. او د. هاه و اهو و د. او هواه هده عاق ةه اه ده هده .اه اه او واه ههه

 و ف اه م او ا.« .٠ ا. اه واو ماو د. اه و وام هاو هاو واه واق د. واو هلو هاهو

 ماع ا. دراما. اي. هي م او ده ها و ا. اودع هاو او هاه

 نادم ده ادم اثم هاو هما. عاف راوأو هه. واه ع. اودع افاق هاو ده هاه



 نايخألا ىضنت يف لؤبلا بَ عَ احم يف: 2 6

 . ه ماو واو ده« هاو واق ماق واه ده و ده اواو هدفا هله

 همه دع عاف دو و ده ولو هاه ا. هد هو ده هه هاف ا ةواه هاه

 ماع ماقو

 هي 0 هل م . 00 ا ا ا
 مه دع دم هادو اوافق هاد. هاف معاق هداه فاق هاه ةئمكح : نْيَمْسِق ىَلَع ةَساَجّنلأ . كيمعل

 كمل لس < -ٍ

 2 و 2 2
5 

 ا ١
 ِءاَمّدلأ رِئاَس نم وُقَعْلا ّلَحَم 0ك ل

 ل هو

2 

 ةَساَجنلا ٍلَوُم مل اذإ : تب الإ

 َتْلَك هلا لسع ٌءاَعَح :ةدئاف

8 

559 
1 5 

 أ ٍلْيِز ُمْعَط هيف َدِجْوَف رخبلا َنِم َلِقن ءاَم :

 د 2 0 1 5 78 هام . ثادواماو 2 ن
 عونمم ونَمُم هركذ ام ئلع ِءانثتس | ٍرصْح يف بفنضمل ا راصتقا :هي

0 
 وأ ةنءل

 يداه هاما. .اقأ و هاه ه ما. هد فاق هاف ه د. اهله ههه

 هام اه دمام اثر اقلاو

 . . ٍبْلَك وْخَن َمْحَل َلَكَأَْلَو ءِتاالَسَغ

 م اما. ارو هاو و هاه و و وا. ا. و ده اه هاه هه اماوعلاو

 3 َء - *ةدغثص . 34 2 و 5 2 ا 0 7

 ؟بذنَي أ ءهوختو لَا عولؤب سم يّ ام اوإ بَ لع:

 ماه ده عاق م او ا. ان اه ا. اعف

 م

 . . . . ٍناَجَْف أَمْ َقِلُخ ول ٠ 0007 2 ب5 8. ئى 5-5
 سقم يلبس اس لس 4 0
 أ ِءاَيلأ فذَح (َسَقَع) :ةلؤق : ةيبنت

 سل و م 2 ًِ 17

 فه دم ا. حافي. هو م دم دو ا. د .اواده عام ع م م ماو.

 هاه م ام ادم م انام واو ده. هو رادو م ا .او اد. اهاه ا.ه او ةاقأاو

 م همه ع عارف ها و و دوا. ا. ماو ماه ا واولاه

 .ا6 ها ا. اه د. اعاد. ىف هده هاو ها فو ا هواف هاه أه ىلا هلاه

 ٠ عام دمام د. ادع ام ا واعلاو

 م6 اه هام دو عاف اوافق هاه هاف او د ةواواو هاه اه اهله

 .ا6 هاه هاه ار. د. واع و ىو. حوده يه ساو د .داه هه هاه

 لم هر

 مام ا. اد. ا. عاف اها. اع. ما. عاج

 0 اَهديَغَو نآهلا ذ ذأ كيكأ ٌتَدَح هب ْنَمِل ٌلِحَي :ٌةيِنَت

 0 0 َماَدجْلا ُتِروُي لْسْعْلأ َلْبَق ٌءْطَوْلا :ٌةَدِئاَف

 ا َبرْعَأ رْيَعِل ْوَلَو ءبْنُجْل رْيَغِل دِجْسَمْلا يف مّْنلأب َسأَب آل :ٌةَدِئاَف



 1 ٌةالَص و
 ؛َناَمْيلُس ٌةَداَص ٌدْضَعْلَاَو ءدْواَد ٌةْداَص دوش مد ٌةالَص ءٌّضلأ :ٌةَدِئاَف

 0 َسْنوُي ٌةالَص ُه ٌءاَشِعْلاَو .َبوَقْمَي ُهالَص ُبرْعَمْلأَو

 كمو هلأ يس
 0 ا ِتاَقْؤَأ ةَحْبَس ةعبس رصعلل : هيبثت

3-1 3-1 

 هاجس ار عرش يصل ما . 8 همس 2 م و و9 سر م يف ه2

 َِ 7 - ل ' 0 -. ةلازإ مُحيِتَلآَو لسغلا لّمْشَيِل ءوضّولا ل ب رهطلاب فنصملا ريع ول :ةيبلت

 سا حاسس 00

 0 للؤأ ناكل ثّبخلا

 7 س8 ع وت ص

 أب قفشلا هيف ٌتيِعَي اَم
 9 8 هل مص

 ٍرْهَشك ٌمْوَيَو ٍةنَسك ٌمْوَي ءاّمْؤَي َنيِعَبْرَأ ضزألا

 ه٠ ع ع او ا. ده داوأو . ع اعاده اه واه و و هو واه و اها« هاه

 ااا اَهعَسَي اَم تقول نم ىَنَي نأ ىلإ ْعَسوُم ٍتاَوَلّصلا بوُجو نإ :ةين
 0 ٍلِفاَوَتلآ ِناَيَب يِفَو ٌةالَّصلأ ِهَْ 00 0 يف 17

 هَّنَأل ةَرِشاَعْلآ ُماَمَت ٍةالّصلا ىَلَع بْرَّصلِل طَرتْشُي ُهنَأ مهِمالَك ٌُرِماَط :4
- 

 . ف هرم قصر

 0 هر
2 

 ريربسأإ هرج سس ساب تا »ف 15 سسإ 2 17 و عن ص سل م فا 2
 7 ل م7 لآ 25

 * 5 + 3 < < < < 2 اًهَماَمَنِإ هيلع َبَجَو نّسْلاب ةالّصلا يف صخشلا غلي ول :
2 1 2 | 

 2 0 ا ا ا ا ا ا ا بَتاَوَّدْلاَو ةئ تاّولّصل ىف لصف ةاَوَيلَو ةَئوُيْسَمْلآ ٍتاَوَلّصلا يف لش

 52 م هم 2

 م.ك ع 2 كم 7
 0 ا ا عبرأ تاّيجتلأ :ةدئاف

 0 ِتاَوَلَّصلأ نم ةَعاَمَجْلأ هيف ّنَسُت آل اميف :ٌةّمِتَ م هس 8# رس. 2



 نيوز ا هب َرَتَس ُةّمِزَل طقف ٍريِرَح َبْث لَجّرلأ َدَجَو اهيبنت يارس 1 4 0 ا ير م ساس هو 9

 م ريميحل ملك رمل د نول ا ٍةالَّصلأ ةّيِفْيكِب ُملعلا اطْرَش فئَصُملا طقسأ :ٌهيِبْنَت

 17 2 ربو 2 ا 72 ك4 س6 هم

 ضررا ردع رْيَغ نم ةَريثكلا ٍلاَعْفَألَأ ُكدَد رِفاَسُمْلا ٌقَح ىف ٌطَرْبْشُي :ٌهيِم

 سري ا ٌرايِد َىَلَع َكَلَو ٌكَضْرَف ّلَص :َرَخآل ٌصْخَش َلاَقْوَل :ٌةَدِئاَف

 َناَك ام يَلَصْمْلا ىَّلَع اهب ُمُرْحَي ُهَنأل م اًرخإلأ ةريبكت ٌةَريِبكَتلا تمس :ةَدَياَف

 ل ل ع ةالَّصلأ تاَدِسفُم نم اًهَلبَق ُهَل ًالْداَح

 َفلَخَتٌوُذُع هيف موُمأَمِْل لَصَح ٍعِضْوَم لَك يف َةَحاَمْلآ طوُقُس ُرْوَصَتُي :ةييت
 844 لل ُهُرُذَع َل َلاَرَو ةليِوَط ٍناَكْرَأ ةَعَبْأب مامإلا ِنَع هس

 ُهَعدتبا ءْيَش ِراَسْعَألاَو رولا ِءاَمْسَأ ْنِم َنآلا فضلا يف َتبْنأ ام :ٌَدِئاَ
 4# ا م اة ءء ممم مة ث ممم مة ة ينبت هْنَمَز يف ُجاَّجَحْلأ

 اًموظْنَم ىَمْعَم ةَقَرَميْمْلا ُتاَيآلآ َديِفُت ْنَأ َنْيَب َقْرَم ال ُهَّنأ مهِتالْطِ ٌرِماَظ :ٌهيِْنَت

 هه
5-4 .0 

6 

 َنِم لك ٍضْعَب ٌعْضَو ِهْيَلَع ُبِجَي لَه ءِلُجْرأ بنَ ٍناَسأَر هَل َقِلْخ ول :ٌعرف
 نر ؟ال ْمَأ اَمُهَدْعَب اَمَو نْيتَهْبَجَل

 توام 1 اَحِْ لَو نم ُمالَسلآ يلع ميجا عَ نم ِءاَيْنألَأ دك

 09 . كياني يال :ِهِلْسَْنِم ْنُكَيْمَلُمالَسلأَوءالَّصلأ ِهّيَلَعليِعاَمْسِإاَكََو ؛ٌمالَّسْلأَو
 6 ل 9 ير“



 هت

 535 2 عاش ي يبأ ظافلآ ّلَح يف عامل

 سال نسل اَمِهِتَفلاَخُم َّعَم َراج ُهرْبَغ َحْبَسَو ُلُْجَرلآ َقَّفَص ْوَل :ةبيْنت

 ب 20 2م مو اإل هر 52

 نك ا ةّيّرحَو اقر ليثنالاك ليئنخلا :ةيبنت

 0 ٠ 27 7 ل 0.
 نسا د ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةالّصلا هيي اَميِف لضف

 را 0 7 5 + + + 2 < < <> < مالكا ٍميِرْحَتب ِهِمْلِع َعَم م حنختتلاب اَهنالْطُي لِهَج وَ :ٌعوُرُف

 ليا ٌَضلَأبَو ِءاَخْلأ حقب ٌةَوْطَخْلا ىَنْعَم :ٌةَدِئاَ

 نا ا مولا ُمكُح 3

 لكل ٍةَجاَسِل لإ ةرَْي أ ئْمَي ههجَوب ةالَصلآ يف ُتاَِيْلالآ ُهَْكي هم
- 29 

 مو" . هيِفَو يفوض ىَلَع ِةالَّصلأ ِزاَوَج ىَلَع هعمل لإ َنوُمِلُْمْلا َعَمْجَأ : ٌةَدِئاَق

 نا ِماّيِقْلا ِنَع ِرْجَعْلأ َدْنَج ُبجَي اَمَو ُةالَّصلأ هْيَلَع ٌلِمَبْشَت اًميف لصف

 8 ُهْنَع َرَجَع وَ ٍدوُحُْلا وأ ماَيِقْلآ لع ِْيلَص اَنْنَأ يف َرَدَق وَ : همي
 - مر رم هور عع هفرر 7 و 00 2-4

 تابن ْنِم َقَمَدلَأ ُدُسَي لوكأم ْىِلَع ُرِصَنَقَيَو .«ِتاَهْبَّشلآ ىَقََي

 تن اًضْوَف ةالّصلآ يف ِوْهّسلآ ٍدوُجُس يف ُلْضَف

 ْنَع َلَخَس 8 ْنَأ ِموُمأَمْلِل ٌروُجي د ةيبْت



 ٌينيبْرْشلأ بيطخلا دّمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل ه1

 0 كلا هَ يوي ال يذل مالّسلآب ُداَرُمْلا :ةيبلت

 . ئَرْخَأ اهَبِقَع َمَرْخَأ من اَغاَرَف َدَْب اهم 1 ب
 0 ِبَبَس "ب ةالضلا اهو رت يلا تاقذألا نيب يف لصق

 يي لل ِرخآَبمْلا وأ اَهْبْيَس ِمدَقتُمْلا ةالَّصلأبُداَرُمْلأ : هيَ
 يل رس 07

 لْمِفْلابَو ِناَمَزلَأب ُقَلَعَتياَم ىلإ ِتاَقؤ زآللا هلم يف هداضلا نم ا ةاسجأ :؛ 3

 ا ماَمِإلآ لْجَر ءورخألا مكقو يلج اهتشإ نهم يق

 موُمَأَمْلِلَ هِرْيغ وأ ِثدَحِب هتالَص ْنم هِماَمِإ جورب ٌةَوُدَق ٌمطَقنَ لمت

 0 ةقّرافملا هيب اهعطق

 0 ِرِفاَسُمْلأ الص يِف لصف

 ئَوَن هنأ يف َّكَش وأ «َمَنَأ هني وأ ُرُضْفَيُهَّنَأ يف َدّدَرت مث اًرِصاَق مَرْحَأ ول :ُةيبْنت

 َهَنَأ ال مَأَرْضَقْل
 0 رطفلا ّنِم لضفأ ٍرْصق َرْفَس ٍرِفاَسُمِل ٌمْوّصلأ ةيبنت

 0 ل ا ا ع ا 0 أ ماكخأ يف

 مم ياس علم و و2 م م اق ستلا ل6 هو
 م 0 0 0 0 ا ع ع حج + ح ح  ح ح رفّسلاب ةقلعتملا نصخّدلا : ةّمِئت

 >7 هس

 ِ و 0 َةَعُمُجْلأ ِةالَص يف لصف
4 

 ٠ ١ اَمُهاَدْحِإ ىَلِإ ع انخْمْلاِنْيبعْمُجْلاَك لع ديزل عمال حاَخُملا نجل :ةَدِياَ
 و ةم وم 22 0

 2 5 5 + 2 2 3 ُةعخْحْلا ديد هذ مل عقم ولو ةَعكَو ةعْمجْلا ٍمامإ عم كَرْذأ نم هجن

 0 ٍنْيَديِعَل آ ٍةالَص يِف لصف
 . و 5 ةر 0 هم 2

 0 ٌرْشَع ةَعوُرْشَمْلا ٌبطخلا :ٌعَْرف
 00 ا ا رّهشألاَو ماَرغألاَو ٍديعلاب ةئيهتلا يف : ةّمدن 0 يَ م را 7



 0 رّمقلل ف و آو : لل فوسكلا ِةالَص ىف لصف

 0000 اًهوُحَنَو ٍلْزاآَلَّزلأ َدْنِع هوخَتَو ِءاَعُدلأب َعََضتَي ْنَأ ٍدَحَأ لكل ُنَسُي :ةّمِيَت
 00 يي -

 ىَلاَعَتَو هَاَحْبْس ملأ لوُضْوَم ناك كد هيف َدِجُو ٍعِضْوَم َّ

 ىّلاَعت هلأ ٍرْيعِب الوُصْوَم َناَك اَذِإَو ءِلَْقَتْسُمْلاَو ٍلاَحْلاَو يِضاَمْلِل ُحلْصي

 0 ىَنْغَمْلا اذه فالخ ْنلَع ُنوُكَي

 ا هَدْنِع اَعْدلآ ُنَسُي ْلَب « حبّرلأ ٌُتَس ُهَرْكي : همي

 يام ف ٍفْرَخْلأ ةالَص ةّيفْيَك يف لضف

 0 دل َمَقَو ُتْيَح ِفْوَخْلأ يف ذ ُةَعْمْجْلا حصن :ةمي

 0 ُر ٌروُجَي ال اَمَو ِهِرْيَغَو ِبِراَحُمْلِل هُسَِل ُز وجي اميف لص

 . تيل ُهَل َنوُلَأْسَي ٌةَعاَس هيف َدْنع هيف َدْعَب ٌةَعاَمَج َفِقَي ْنَأ ٌنَسُي : متن 2 08 سد م اورلال كي

 م ع ع ع ع ع ع ع فدل َدْعَب فلكم أت يملأ ” ملت ٌرَسُيَو
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 ير
 ىسروزل) م) ملم)
 اا/انالالا/ . 05 الان 313157
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 مث

 ير
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 يلج > يري ىع
 ىسسمئور) نيد» سكش»
 ييايياحب 105 تاما تا

 253 ٌتِنيِبُرْسلأ بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمل

 ٍةاكّرلأ ُباَتِك

 ان اَذِإ نزل اكَر :ُلاَعب ريل ُةداَيَِو ُةكَربْلاَو ومْتلآ :ّةَمَل َيِهَر
 ىلع ٌقلْطَت و ؛رْيَخْلأ ُريِثك : ْيَأ كار ُنكْفَو ءاهيف كرر اذ هَل أ ٍتَكَرَو

 :يأ «[4 قا رشا انوش 011 4اهكو م مافأ َدَق # : ئَلاَعَت لاق ريِهْطَتلَ

 وكرم الف # : ئَلاََ َلاَق .حذمْلا ىلع اضن َقلْطَُو ؛ سائدا م 8 اًهَرهَط

 َدْمَت : يأ «[ا؟ 1 /مجنل 1[ ةَروُس ه1 4 كَ

 طتإ رسب رشب مرشحي ف فاضأل رص ببي صوُصخت لات نب يصوت

 ءاَهَل ٍدِخآلأ ِءاَعُدَو اًَهِجاَرْخِإ كري ري ؛ َلاَملأ آلا كي َتْيبْسَو ينم

 دمسعا

83 3 

 و

 رق مسا أ :اًعْرَشَو .اًموُم 2
5 

 4 5 ١ 000 008 لع ةكسإلا يني : رّبَخَك ءاَيْخَأَو عا

 ٌيَناَنَسلاَو ؛ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 23709 :مقَر 05/٠ ُيِذِمّرْتلَآَو ؛15 :مْقَر 240/١ ٌمِلْسْحَو

0 

 وُبَأَو ؛158١ : : مَقَر ءالال4 ١/ ناجح ُنْبَأَو ؛ 6 :مقَر ١/ ُدَمْخأو 0١ :مقَر ٠١ ا

 :مقَر الا 4/17 ِْناَرَبْطلاَو ترك : مقر 2194/١ ةَميَرخ نْبآَو 6 :مقَر 2154/٠١ ىَلْعَي

 .ربَحْل اذنه مالْسِإلآ ٍناَكْرأ ُدَحَأ َيِهَو »0١1[ : مقر 2١/4 ُِقَقْيَبْلاَو ؛ 3908

 فا اَيَلَع مجمل كلا يف اذ ءاقب نت ْنِإَو اًَهْدِحاَج ٌر

 اًرْهَق ُهْنِم ُلَحْؤُتَو اَهْيَلَع اَهَئاَدَأ نم هُحْلآ لتاَقُيَو اكلك هيف تشمل



 ءْئِشاَوَمْلا : َيِهَو « َءاَيْشَأ ةَسْمَخ ئِف ٌةاَمَّرلا ُبجَت
6 

 03 ه- ها مساوي

 َنِم ةَيِناَثلآ َةنّسلآ يِف ْتَضِرْفَو هُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر ُقيَدَّصلآ َّلَعَف اَمُك 2
 رف لك هني ورخهل

 :يِشاَوَمْلآ :َيِهَو) املا ٍعَونأ نم (ءاّشَأ وسمح يف ٌةاكَر

 ةيياَمَ اونألا هِذلَهَو «(ةَراَجتلأ ٌضوُرْعَو ُكاَمتلَأَو 3 قا

 ُبَمَّدلآَو «ةّيينإلا ُمَتَعْلاَو ؛ رَعبْلاَو .لبإلا : ِلاَمْل ِساَنْجُأ نم فات

 ْنِم ٍيفاَنْضَأ هي ةيناَمَتِل َْبَجَو كلذ ْنِمَو ؛ُمرَكْلاَو «ُلْخَتلآَو عزو ةَّضِفلأ
 . سأّنلأ

 ٌباَوَدلأ نم ِءْيَش لك ىَلع ُقلطُت َيِهَو ِةيِش «َِيِشاَم ٌعْمَج عنج .(يبازملا كف
 : هِلؤَقب اًهْنِم َداَرُمْلا ْتمَصُمْل َنّيب ِداَرْمِب نك كي نك كل ؛ ماَعْنألآ

 :ءابقأ رشكب (ليإلأ يو .اقف اهني ساجأ ثالث يف هاك أ ُبِجَتَف)

 لاب ىلَع َُمْجُيَو ِفيِفْحّتلل ُهُؤاَب ُنكَستَو « ْنِمُهَل َدِحاَو آل مج ٌمْس

 ٍركَّذلِل ٌةَروُف ابو ةَرَقَب هُدحاَو يل شا يله .ٍلاَمْخَأَو لْمَحَك

 (ُمْنَعْلاَو) .ةئ ةَناَرحْلآِب اَهقْشَي : : ْىَأ :ّضوألآ مب هنأ َكِلذب َيَمْس تنل

 ٍلْيَخْلا يف ُبِجَت اف ؛هِظَْ مهل َدحاَو آل ألو ركل سْنج مآ َوهَو و
 2 ر 6 0

 نم ٍدِحاَو ْنم ٌدلَوَتْمْل أ اَمأَو ِءاَبِظَو ِمَنَع ْنِم دّلََتمْلا يف لَو قيقّرلأ يف آلَو

9 

 حا

١2 

5 

 - ع

1 



 . هيف بج اَهّنَأ مهِماَلَك ُةيِضَقَ ِرَقَبَو لبإ نيب ِدلَوتُمْلاَك اهْنِم َرَح آْنِمَو مَّن

 يغفل يقين ُئِقاَرِعْل ُنِلَولأ َلاَقَو

 أ َءاَكَر يٌكَري هنأ ُرِماَّطلَأَو :َلاَق

 . نَعيِبْلاُهّنأل رمبْلا َءاَكَر

 :ُهَسَعلأَو ُرَقَبْلاَو لبإلا َيِه بلآ ة ةَيِشاَمْلأ ِةاَكَر : يأ (اًهبوُجُو ُطَئاَرَشَو)

 ْ . (َءاَيْشَأ دنس

 ةَقَدَّصلأ ةَضيِرَف ِهِذَم :ُهْنَع هلل َيِضَر قيّدّصلأ ٍلْوَقِل .(ُمالْسإلا) : ُلَوَأل

 .[1404 :مُفَو يَا َنيِمِلْسُمْلا ىَلَع كير شأ ُلوُسَر اَهَضَرَف يَِّلآ
 يف اَهِكْرَت ْىَلَع ُبَقاَحُي َناك ْنِإَو ءدَبلاَطُم َبوُجُو ٍرِفاَك ىَلَع ُبِحَت الق

 .ٍةعيِرَشلآ عوُرفب فلكم هنأ «ةّرخآلا

 مكب هل ةَدحاَوُم ال مآ مَلسأ يلع اهيوُجو دب ْنِم َدَحُْم رمل مَ كح

 هَل اَمَك «ٌفوَقْوَم َوُهَف هِتَّدر يف ُهَمَِل امو يدر لِ همر اَذِإ اذه ىالشإلا

 .اَلَف ّلِإَو كلم ِءاَقَب يبل اهْؤاَدأ هَمِرل مالسإلا ىَلِإ َداَع ْنِإ

 ُةَقْدع اََلَعُمَو ريدم َدُم ْوَلَو قبقَد َلَع ٌُبِحَت ال .(ةيدخلا) : يناثلأ ()

 .ِهرْيَغ ِكْلُم ِمَدَعِلَو ٍبئاَكُمْلا ِكْلُم فْحَصِاَبتاَكُم وأ قَفصب

 كو وامل اا رخل هضتي َكَلَم ْنَم ىَلَع ُبِحَت ءْمَحَن
24 

 7-02 طا

 أ

 ١ اَن اكلم ُهَكِلْمَي آل اَميِف ُبجَت اَلَف متل ُكْلُمْلا» :ُتِلاَثلآ ()



 9 ب #2

 ا 0 7 ها 7 2 2 44 ١ و 2 5: ياك

 ٌبطاخُملأَو هيلع ٍروَجْحَم 4 0 ع تم َُطاَقْسِإ ِدْبَعْلل ذإ « ةباتك

 .ِهاََحَو هِدوُجْوب قونو ال ْذِإٍنيِنَجِل فْقَو ٍلاَم يِف ُبِجَنالَو ُهُِلَوهْنِم جاَرْخِإلأب
 يف مه دسار

 فَذخَأ َوَّذَعَت ْنِإَو ِبْئاَغَو دوحجمَو َلاَضَو بوُضْعَم يف ٌبِجَتَو

 دقن نم مز ند ين اكان اكلم ْتَكِلُم اَجّنَأل ضف لبق دفع كوُلْمَمَو

 وََو اَهَبوُجُو هب رجح َْلَو ُنْيَك مَن ٌعنْمَي 9و .َةّلِوَألأ مومعَل ِةَراَجَت ٍضْرَعَو
 ةكرتلا ِتَقاَضَو اَهِئاَدَأ َلْبَق َتاَم نأ (َةَكِرَت يف ّيِمَدآ ُنْيَدَو ٌةاَكَر َعَمَتْجَ

 . ىَلاَعَت نأ نْيَدِ اًميِدَعَت ِنْيَدلآ ىَلَع ْتَمَّدق ءاَمُْهْنَع

 ْنْيَد» :[1144 :مقَر ٌيِلْسْمَو ؛5794 :مْفَر ُئِراَخِبْلا ا ِنْيَحيِحَّصْلَأ» ٍربَخ يِفَو

 . ِءاَضَقْلأب ٌقَحَأر لأ

 ُهلاَق امك ُهَجَوْلََ ّجَحَو ٍةاَكَرك ىَلاَعَترشأ نيد ( َيِمَدَألَ ِنْيَذ' :ب ب جَرْخَو

 ِناَيِوبْسَيف ّلِإَو ُهاَكَّرلأ ِتّمَدُق اًدوُجْوَم ُباَضَتلآ َناَك نإ : َلاَْب ' ْنَأ ةيكتشلا
 سي ىف ل ل 200 هو ص هم هه 0س: 2 27 39 00 َّ 2

 يمد ٌقَح مق هيلع اًروجَُحَم ناك نإ هنإف هب لع اَعَمَيعَت وَ ام ةَعَرتلأبو
 مم هارصم# تار ىرقم ف كم ةرسسب

 2 00 ا ةاكزلا قاتتت اذإ

 ء



 هنا ينيب يطَحْلأ َدَمْحَأ ن عما

 يبو ما ا ل
 مْوُسْلاَو . لُوَحلاَو

 هْيَلَع لوحي ىَبَح لام يف َةاَكَز آل» :ِربَخِل (ُلْوَحْلا» :ُسِماَخْلآ ()
 راب ٌروُْجَم م اًفيِعَض َناَك ْنِإَو َوُهَو 26701 :مفَر 5-3 /© ُنِذِمّتلا] لْوَحْل

 َُس ءضملا» يف اَمَك ُلْوَحْلأَ ْمِصريَغَو عيزألآ ء ِءاَقَلْخْلا ٍنَع ٍةَحيِحَص

 1 .ٍقطخلب ْولَوهِماَمَت لبق ُبِحَت الف «ةلياك

 ِتَناَم ْنِإَو باّصنلآ َلْوَح باَصَتلأ ِكْلُم ِبَبَسِب ِهكَلُم ٍباَصِن جات ! ْنِكَلَو

 ةَقِرْعَمل] .ةلْخلبْمِهِيَلَع دمع : : هيِعاَسل ُهْنَع هللأ َيِضَر َرَمُع ٍلْوَقِل ُتاَمَمَألأ

 16 ام كا يقتل لاقل أو شا

2 
 لا يدنا 1 00 0ص

 تَصتخَو ءلؤَحْلآ لك اهل ِكِ ٌةَماَسِإ َوُهَو (مْوَسلآ) : : ُثِسِداَّسل 3

 ل ري ةثحيق كوُلَم أ مل يف يلا ََنْؤُم ِرْفَوَتل ٍةاَكَّرلأب هم

 ِرّرَض آلب هنوُذب ُلشيِعَت هت اذ اَهَملَع ول نك ائاَمَن باقم يف نة هل ذع
 ا اهب تقاَسْول أ هِي يمل مْوَس َعطَق وني
 ال اَرْدَق ؤأ ءِلْوَحْلأ ْمَظْعُم ْتَفِلُع وأ ٌةَمِئاَس ْتَقَلَتْعأ وأ ءبِصاَقَ ك اَهكلاَم

 لَ ب َهَصق لِ رَرَ الب ذأ ني ٍرَرصب نك لش ذأ «هنوُب بت

 ِكِلاَمْلَأ ِةَماَسِإ ٍدَقَمِل َةاَكَر الق َْلْعَ لَو اََّلْوَح ء متو اهَنِرَو وأ موس
 الا

 . ثالث ال ِنْيَموَيَو اَمْوَي ِفَلَعْلأ ٍنَع رب ُريضَت َةَيِشاَمْلاَو ءروُكْذَمْل

- 

 اسما

3 



 ( َءاَجش أ ٍِظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْفإلا» هال:

 طئاَرَسَو . َةَضِفْلاَو « ُبَهَّدلأ : ِناَكْيَسَف ؛ َناَمْنَألَآ اَمَأَو

 )2 ةَيَدحْلأَو )2 ٌمالْسِإل 200 عش ةَْمَح اهيف ٍةاَكَّرلأ بْوَجو

 ُلْوَحْلاَو « ُباَصْتلَأَو ٠ ُماَّنلَآ ُكلُمْلأَو

 . (ةَضِفْلاَو ُبَهَّذلَآ) :اَمُهَو «(ِناَكْيَسَف ُناَمْنَألآ اَمَأَو)

 ىَلاَعَت ُهْلْوَف عاَمْجِإلا َّلْب َكِلَذ يف َةاَكَّزلأ بوججُو يف لْضألاَو
 َوُه َرْيَكْلَأَو 3 ةيآلا /ةبوتلا ٌةروش 41 4 ةَصضِفْلاَو بَهَّدلا توزنكي حردلاو#

26 2 

 ٍناَمْئَألآ لوُمَش ث َةَضْفْلَاَو ِبَّمّذلأب َناَمْنَألأ ِْيَصُمْلا ريسفت د ةّيضق : ةيبْت
 ريش -

 هيَ ىَلَعَو بوُرضتلا ىلع لطب ةَضِْلآَو بَ مّ لآ نق ٠ ءبو* ذهل ريع

 يف ُيِوَوَنل ُهَلاَق امك ة ةّصاخ 2 ُديِناَنَّدلأ يه اَمَّنِإَو ءاَداَرَم 0 كو

 ناك ْنِإَو ِناَمْنَأْلآ ريِسْفَتِل قب غ ديَغ بفَنَصُْمْل قالطإف ٍذِئيِحَو «؟هريرختا

 3 ميلا 17 هرْيَخَو بورما ُلوُمش ُتْيَح نم نس

 ونعم يل «امهيف# : َلاَق ْوْلَو ِناَمْنَألَأ : : ْىَأ «(اًهيف ةاكزلا بوجو طئاَوْشَو) 2 وو 5 م

 مالسإلا) :َيِهَو «(ٌنسَح) .مّدَقَت اَمِل ىئَلْؤَأ َناَكَل َةَّضِفْلاَو ٍبَهَّذلآ ىَلَع



 0 و 6. 0-0 2 2 - هم د َء

 نؤكي نأ : طَئاَرَش ةثالثب اَهْيِف ٌةاَكَّرلأ ُبِجَتَف ؟ ٌعْوُرّرلأ اَمَأَو

 « ارحم انو َنْوُكَي ْنَأَو « َنوُيمَدآلا ُدْعَرْرَي امم
1 

 ذأ ِءاَرِشب داق ِهِرْيَغ وأ عيب ُهَضْعَب ؤأ ٍباَصْتلَآ ِنَع ٍلْوَحْلآ يف ُهُكَلم َلاَزْوَلَ

 ُهَلَّدُي الف ٠ اديَِج اكلم َواَصم هلق مب لوألا عاطقنال َلْوَحْلا تتش وَ
 ءرك ِةاكّزلأ َنِم ٍراَرِفْلآ ٍدْضَقِب َكِلَذ َلَعَم اَذإَو مَدَقَمْل ِثيِدَحْلِل ٍلْوَح

 راَِْلِلَو اَهَل أ ةَجاَحِل َناَك اذ ام فالخب ٠ َْرقْلأ م ٌواَوِ ُهََأل ويت َةماَرَك

 .مُهُمالَك ُهَمَهْفَأ ام ئَلَع اَقَلْطُم وأ

١ 

 اَذإ اّمب َراَرِفْلأ َدَّصَقَو َةَجاَحِل َناَك اذِإ اًميف َةَماَرَكْل كلا ُمَدَع لكُم :َليِق نإ

 .ٍراَرِفْلا فالخب ُعْنَمْلآ َيِوَقَق َدِحُتأ اهيف ةَبّضلآ ناب ُبيِجَأ

 اَمَلُك َلْوَحْلا فئاتشا ةَفِراَيَّصلاَك ٍةَراَجّشلِل ضْعَبب ُهَضْعَب َدَْتلآ َعاَب ْوّلَ
 مهْيَلَع َةاكَر ال نب ةَِراَيَّصلأ ِرَشَب : جْيَرْس ُنْبأ لاَ َكِلْذِلَو ءَلَداَي

 (: َطئاَرَس ناب اهيف ُةاَكَّرلأ ُبِحَتَف ٌعوُرلأ اََأَو)

 .(َنوُيِمَدَآلا) .ُهَباَبْسَأ َلَوَتَي :ْيَأ ء(ُهْعَرْرَي اًمِم َنوُكَي ْنأ) :ُلَوَألآ

 ِسَدَعْلاَ ززألاَو ٍريِعشْلاَو ةَطْنِحْلاَك

 0 ٍ 0 ع 5 اما 1١ خب ّغ "َ
 ١



 ما 6 و. و ع. عاود عاود م دع ده اه هاه عاج 5 دوه دق ٠ سعوا واو ده اواوه واو و دع ةاو و او وا. هاو واوا. د عاعاه ساق مه

 ٍةَموُمْصَم ٍةَمَجْعُمِب َيِهَو 0 رثكَ ؛0"2لوْغْلآ : ِرْصَقلأ َعَم ٍديِدْشَسلأ ب يهد
2 

03 

 ار َناَفَوَّشلَأ] : ِءاّطلَأَو ِءاَهْلَأ ٌمَضِب َوْهَو 9 ِناَمْطْرُهْلاَو ؛ةَفَمَحُم ِءاَر وت

 صا ىلا ا

 َوْهَو دلل ُشاَمْلَأَو ؛ ميجلأ ٌمَضِ ِ 20نالجل ؛[ةّييرْغَمْلا ةَجْهّللاب ُلاَطْرْخْل

 ذ اًَهدوُرُوَل َكلَذ عيِمَج ا هع تجتق :نالفلا عا

 ٌيِرَعْشَأْلا ئَسوُم يبأل كي ُهَلْوَق اَمَأَو .يتاَبلأ هب قحلاو ءراَبخالا ضْعَب
 :َلاَقَو 21504 :مْقَر 508/13 ٌمِكاَحْل ِهاَوَر اَميف ِنَمَْل ىلإ امُهْتَعَب نيح ْذاَعَمَو

 َةَقَدَّصلأ اذخأت آل) ُيِطُفَراَدلَأَو ؛7747 :مُفَر 175 /4 ْنَقَهَْمْلَو ؛ٌحبِحَص ةئاسِإ

 هيف ٌْصَحْلأَف (ِبيبّزلَأَو ِرْمَتلَأَو ةطنحْلاَو ٍريِعشْ : ةَعَبْرألآ هله نم ل

 مهد اهوُجوم اَاَم ىلإ يلب: ْىَأ ؛ يِفاضِإ

 ٍحاقَتَو ِزْوَلَو ِنِيِتَو ٍناَمْرَو خوخك ٌرْيَغ (توقلأ» :ب ٍ جَرْحَو

 ناو ب ٍبْدَجْل لأ يف تاتي امم م رايت: :بَو « شمس

5 

 ةمَجْعُمْلاِب

2 
1١ 

 سا

 ةليِصْفْلأ نم يقل سدح عيني يابت عون لهاد لول )01(
 2 وعدد ا

 ع 2

 م

 .ٌرَألَاَو حْمَقْلا َدْعَب ءمّلاَعَل يف ٍليِصاَحَمْل مك تلات ُدَعُي ُتاَبَن حمرم ٌةَرَذلا (5)

 ا ةَليِصْفْل نِم ٌيِلُوَح يسع تان َوُه 5211073 مك عده :ُيِمْلِعْلا مس ثنالأ 03 ُناَفوُشلَأ ةرهز

2 

 . ةيارقبْلا ه ليس
 هكهر املأ

 . ِناَوْيَحْلأَو ِناَسْنإلَآ ةَيِذْعَت ٍذْغَت يِن ُهُروُذُب ُمَدْخَبْسُ د «بوُبْحْلأ َنِم اَعْون ُدَعُيَو «ةّيِليِجّتلآ

 .ةيلوبلا ةَيِصَمْلل ين يات ند اهاطو »د ُناَبْلُجْل )5

 هنأ الإ َء ءاَيِلوُصاَفْلآ ُهبشُي َيِنْرَق و ِتاَبنِل ٍروُذُي ْنَع هَراَبِع 8عومق 28400828 0ع ُنْشاَمْل )00(

 , تالق نم ُدوُدَْم َرْهو كاكَْس رس ٍبْنَجْلا َنِمْبَحْلا ٍطَْو يِفَو رض ُةّنْوَلَو يكب

 تم
 ُروُذُب َجَسْنَو َدَيِع دَمْل ةَليِصَمْل ْغَب رمعم ٌفِحاَز ٌيِبْسُع ٌتاَبَت : 001هعءزلمتط ُلَظَنَحْل 69

 .ديبه : ٍلظْنَحْل



 57 0 000 سمو

 )١( يع وت ده سعال ل سام. هام ع كل
 قسوأ ةسمخ َّوهَو ؟؛ اًياَصن نؤكي نأَو

 . اًهِوْحَنَو ِءاَبظلآ ّنِم ِتاّيِشْحَوْلا يف َةاَكَر ال امك ؛اَهيف َةاَكَر الف ؛"”ناتشألا
 هَراَبِعَو َنوُيِمدآلآ ُْعَرْرَي مب ٍرايتخالا َدْيَق ِهرْيَعِل اَعَبت ُتهَصُمْلا َلَدِبَأَو

2 

 أ هوي 88م. غو ريب م ؟-ل 1 مص

 هيف َنْيِل هنوتبنتسي ْوَأ هن َرْزَي 9 ام َّنَأِل نومك هتبنتسي امم : (هيبنتلا)

 ار ٌرايتخأ ٌُتاَنَقُي ءْئَش
9 

 8 و 00 تا ةرو نا 6 كك -7

 هيف ٌبجت اح َلْيّسلأ َلَمَح ْوَل اَم ٍبَنَصُمْلا قالطإ ْنِم ىشتُْي يبت
 ه نص 34

 يف حاتم فتك « هيف َةاَكَر ال ُهَنَِق ًنِضْرَأب َتبتَف ِبْرَحْل ِراَد ْنِم ٌةاَكَّرلأ

 بولو دِجاَسَملا ىلع نيمو ةوَمْلأ ة رق لَعو انا راع اكو «هارخشلا
 هت

 َنْيَل ذ َنْيَل ذِإ ءحيحّصلأ ىلع ُةاَكَزلآ اَهيف ُبجَن آل ِنيِكاَسَمْلآَو ِءاَرَقفْلاَو ِرطاَنَقْلأَو ٠

 ا #

 اكمل نع الدب وكي نأ ىَلَع جا مامإل َدَحَأ ْوَلَو ءٌرَيَعُم ُكلاَم اَهَل

 ِنَع صقن ْنِإَو «ٌضْرْفْلأ د هب ب طُقسَيَف ءداّهت الأب َةاَكَد

 'إ َ 2

 نك و 3

 هلي هِلْزَمِل (قْسْوَأ ةَسْمَح َوُهَو) ءٌالِماَك (اًباَصِن َنوكي ْنأ) :ُثِل
9 

1 )( 

 ةَعَبْرأ عاّصلأَو « ٍعاَص مم تان ُلِاَُت يو اًرتم يتناس 91,0 ِهِعْلِض لوط بَعَحُم : ّيهو 6(

 : ٍطاَقْسِإب « قُسْؤَأ ةَسْمَح َنوُكَي ْنَأَو» : خَسْتلا ضب يِفَو ٠ ثلُثو ّلْطَ ُدُملَأَو « ٍداَدَْأ
 .(« باصن »

 َوْهَو َنوُبَمللآ َكِلْذ رك امك ةَبْرعُم ةيِسِراَمْلاب نشل قيرعْلاب صرخ وه ثاشَألا 0
 60012 ةّيماَرْمَدلَأ َةلئ ءاَعَل 1 عزم ٠ ِضْمَحْلأ ْنِم م رجعه ةَرَجعش



 لح يف عانقإلا» 0,7

 7 6م 7

 اًهّيلع َرْسِق ال
 وه 7 1

 ر 5.0/١ ُيِراَكِبْلا] ٍناَخْيّشلأ ُاَوَر «ةَقَدَص قْسْؤَأ : ةّسْمَح َنوُد اًميف ّن 17

 : مقر 277 /* ُيِذِمَرَتلأَو ؛ 15058 : و ف4 ةؤاق رو د04 امو ىالعرا ميشو 1

 : مُقَر 20/6 ُدَمْحَأَو 41744 : مُقَر 261/5 ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو 478177 : مُقَر لال /ه ُنِئاَسَتلأَو 5

 :مُفَر 3597 :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلاَو ؛44 ١/ َئِعِفاَّشلَأَو ؛0ال/ :مُفَر 544/١ ٌكِلاَمَو 11

 ُيِنْطُعَر اًدلأَو ؛878 :مقَر 237/4 َناَيِح ُنْبَأَو ؛1594 :مَقَر 20 /4 ةَمْيَرُخ ُنْبَأَو

 .[ة ١/7

 ها

 هب يمس « لآ ىَْعَمِب ٌرَدْضَم َوُهَو .حَصْفألا ىَلَع حَْمْلاِب ءقْسَوْلَاَو

2 5-2 

 . ٍناَعيَّصلَ نم ُهَعَمَج ام لجل ٌءاَدَقِمْل اذنه

 ( َعَمَج : يأ لا :ةيآلآ /قاقشنالا ٌةَروُس +4] 4َّقَسَواَمَو ِلَتَباَو » : ىَاَعت َلاَق

 ٌربَتْعُيَو .حرشلأ يف ذ لكلاب اَهَرْدَقَو .همالك يف ِنْرَوْلِب ٍقُسؤَألآ ُناَيَب يِنأَيَسَو

 َكِلْذ َّنَأل ءااَهْيَلَع َرْذِق 3 ال) ءاَهنَْت ْنِم َاَفَصُم َنوُكَت ْنَأ ٍقْسْوَألآ ِةَسْمَحْلا يف

 .اهَعَم ُلَكْؤُي ال

 حنَمب "0ِسّلَعَو "أ ني ةعم لكي مَلَو ا أَ

 يِذَّلأ مِرْشقب اًرايغأ َيِلاَغ ٍقْسْوَأ ُةَرَشَع ُهَباَصَِق بلآ ّنِم ٌعْوَن ءِنْيَعْلآَو

0 

 * م
5 

 سا

 َءاَذِعْلأ ٌدَعُي بو 0129/28 هي ةئينيِتاللأِبَو 21 : ةيِزيلكتإلأبو 521017252 ةّييتاللأبَو ردك أ
 مم

 ٍبوُبُحْلا ليِصاَحَم ْنِم َوُهَو .اًيبآ ِةٌراَق ين َةَّصاَحَو مَلاَعْل ِناَكُس بفْضِن ْنِم رك

 (0 و
 ١اهم

 ّيِسِئَّرل م
 هئاَذْخل

 يف ِناَنَبَح ُنوُكَت ةطئجلا ّنِم ٌبْرَض َوْهَو «ٌئِموُدلأ ُحْمَقْل وأ ُءاَدْرَسلآ ٌةَطنِحْلا :ُهَل ُلاَقُيَو ُسَلَعْلا )١(

 . ءاَعْنَص ٍلْهَأ ٌماَعْط َوُهَو ءِرْشَق

 مح با " 3 9
1 



 ماك ذم[ نال يلعب أ ع باي يف كيو ؛ ريش عَ عم

 2 ينفي تطل نم 6 نب عم
 ذأ الو اَمالْعَأ ال اَهّْنِم َطَسَوْلا جا َرخَأ اهْنِم عون لك ٍراَدعم

 . طنا فزت خانت ل م أ لكل
 يشل هب 1 ش أل «قتنم نذج مالا وُكْسو نيت مشب " "”ثلشلاو

 تفك ّ

 . ريغ ىلإ مَ ا هير الْضَأَواَصو هب وقتاً

 ا ُةَرَمَت) :اَمُهَو ءطَقَف (اَهْنِم ِنْيَكْبَش ٍَش يف ُةاَكَّزلأ ُبجَتَف ُر املأ ام نأ |

 َرَبَع ْوَلَو ةَرَخَدُمْلا ٍتاَوْقَأْلآ نم 5 ءبَنِعْلا :ْيأ ء(مزكلا هرم هَرَمْتَو

 ل» : لكي َلاَق مركب ِيِمْسَت ْنَع يفَّتلأ دوُز ا أ اكل قب فصلا

 : مُقَر 2377/61 ٌمِلْسُم هاَوَر َر (ُمِلْسْمْلَ لجل م ُمْرَكْل اَمَّنِ اَمْدَك بنعْلَأ اوُقَسُ

00 

 هني َدحتملا ةَرتَحْآ نأ ؛ ؛ِءاّلأ حْنَقب افي ركل نم اَمْرَك يَ :ليق

 «مّركلا نم قَنْش شي مب َقحَأ ُنمؤُمْلآ َلِعجَ هوب ىَمَسُي نأ ةركف ِهْيَلَع لَمْ

 َ .ٌميِرَك : ْيَأ ءاَهِحْنََو ِءاَّرلآ ٍِناَكْسِب مّرَكُلُجَد : لاق

 ١( ن1 عوعع طمع لعامل 2 دبل هيعّشلا ره ُتْلَسلا .



 3 05 ئ م 7 02 5 كس. م 0 5 8 2 يل

 3 ةّيّرحلاَو 3 5 اًيشأ ةعبزرا اَهَيِف ةاكزلا بجو ْئاَرْشَو
 8 5 م 5 نك

 3 اوُمرْعأ» :دوُرؤل ّْلَصْفأ َلّْتلا نأ ٌحِجاَرلآَو ءُلَصمأ اَّبَأ يف اوُهَتْخأَ ءِقاَمئالآب لَضَْأ اَمُُرَجَشَو راما ُلَضْفَأ باتغألآَو ليخّتلآ ُتارَمَثو

 هاهم و

 مدد ةئيط نم ْتَقِلُخ اَمَنَأَو 29كم يف ِتاَمِعْطَمْلا «َلْحَبلأ ُمُكِياَمَع

 انف ِنِمْومْلأب ةَلخَلآ كك هََسَو .نآزقلا عيمج يف بِلا ىلع مق للا

 ٌةَرَجَّسلا َيِهَو ءاَهِئاَرْجَأ عجب قبو ْتَناَم ع اَذِإَف ءاَهِسْأَرب

 ٌدَكَذ هيف ف ٌرَجَش رَجَّشلَأ يف و و ؛َلَصْفَأ ْتَاَكَف ءِنآْرقل يف ذل

 ةئحب ٍلاَكّدلأ َنْيَع :ع ل هيض ٌماَوِس رَكَذل ىلإ هيف ىتنألا 4 ُجاَبْحَت ابحت نأ

 لضأ اَهَّنَد [19 : مُقَر 2154/١ ٌدِلْسُمَو 7 :مُقَر 26 ٌيِراَْل] بعل

 ُنِنْطَْراَدلَأَو ؟85007 :مُقَر 24١/4 (طَسْوَألا» يف ْئِناَرَبَطلا ْثئاَبَحْل م ّيهَو ٍرْمَكْل

1 

 و
 تّرشت

 نا و

 نا

 ١ 42 ع

 ١ اها

 . 101 :مَقَر 2328/١ ٌنِعاَضِقْلاَو ؛؟ 407/4

 ةَسْمَح ْلَب (ءاَيْشَأ َةَحَبْرَأ) . راَمْثلا : ْيَأ :(اَهيِف ِةاَكَّرلأ بوُجُو ُطَئاَرَشَو)

 ْدَقَو (ُباَصْنلاَو مَآ ُكلُمْلاَو ةّيّرُحْلاَو «ٌمالْسإلا) :َيِحَو ةَفِرْعَتَس اَمَك

 ْمُكَبَعَع اوُمِرْكأ» :ُلَوَألا ِنْيَلقَتسُم ِنْيَئيِرَح ْنِم نْيَعوُمْجَم ِنْيَعَطْفَم ْنِم ثيِدَحْلا صن ّنأَك )١(
 ؟400 :مقَر ل0 ١/ لي وبَأ ُهَجَوْحَأ (مَدآ ُهْنِم َّقِلُخ يِذَّلَأ نيَطلأ ّنِم ْتَقِلخ اَهّنَِ َةَلْخَّتلَ

 ُيِرْمْرُهَماَّرلآَو ؛ ٌفيِعَض َوْهَو ءِديِعَس ْنْب ُروُرْسَم هيف :9 / هِئاَوَّزلَأ عَمْجَم» يف ينل ل

 معنا : يِناَلأَو ؛١ 948: :مُقَر مل ١/ ُيِمَلْيَدلَأَو ترك : مك ل «ْثيِدَحْل ِلاَثْمَأ» ىف

 لل ١/ يَ ٍرُمرُهَماَّرلَ ُةَجرْخَأ اٍلْخَمْلأ يِف ُتاَمعْطُمْل «لخولا يِف ُتاَكِساَرلَ ٌلْخَتلأ ل

 31 : مَقَر 5 /؟ ٌيِعاَضَفلاَو 5 : مَكَر

 5 يف

 مسح 3



 0١ ٌيِنيِبْرَسلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 ةَرْوُكْذَمْلا ِطِئاَرَشلب اَهْيِ ُةاَكَرلأ ُبِجَتَق ؛ ِةَراَجّشلآ ُيضوُرُع اَمَأ

 َمَّدَقَت امم اَهِتاَرْرَتَحُم همِلَع

 هم الَعق اَيِلاغ اهي ب ْتَلْطُي َةَفِص ُهْعوَلُي َوُهَو ٍحالّصلآ أ ودب : ٌنِماَحْلاَو

 72 3 ع م 2 عع هم ص

 : أ ٍداَوَس وأ ةَرمَح ىف هذخ أ لوكاّملا رمثلأ يف

- ٠. 
 س : ولأ ٍناَكْسإَوٍنيَعْلا حتي ءٍضَْع ْعْمَج «(ةَراَجّلأ ُضوُرُع امو

 مِكاَحْلآِرَبَحِ (اَهيِف ةاكّرلآ ٌبجَتق) . ٍلاَوَْأْلآ فون ْنِم ِنَْدَلآ ََباَ اَمَّلُكِ
 ٍلبإلأ يفف») : ِنْيَحْنّشل طْرَش ص ِنْيَحِيِحَص ِنْيدانْسِإب ١1831[ :مقَر م0105 ]١/

 ربل عي هَ ةعتمأل َلاَقُي َّوُهَو اةَنقَدَص ل يِفَو ءاَهَتَقَدَص ٍَدَعلأ يف ىفَو ءاَهتقَدَص

 ٍةَضَواَعُمبٍلاَمْل ُبيِلَقَت يِهَو ةرَجةكَرهَقَدَصف نياك يف َِيَلَو حالو

 . (ِناَمنألآ)ِةاَكَز (يف ٍةَروُكْذَمْلا) ةَسْمَحْلآ (ِئاَرَشلآِب) «حْبّرلأ ضَرَعِل

 حْلُصَو عْلُخ ٍضَوِعَو ٍرْهَمَك ءِةَصَواَعُمب َكَلمُي نأ :َوُهَو ءاَسِداَس َكَرَيَو
 ةيِصَوَو ِثْرِإَو ِباَوَث الب ٍةَبِهَك ءٍةَضَواَعُم ٍريَِب َكِلُم اًميف َةاَكَز الق مد ْنَع

 او ,قينفلا نع ريم هذا راجل ِكّلَمَتل أ َلاَح يي ن نأ : :َوُهَو ءاَعباَسَو

 / يفد ا 7-3 ٍديِدْجَت ىلإ جاخَم ركل



 ( عاجش أ ِظاَمْلَأ ّلَح يف ُعاَنْفإلا» هربا

 : [ لبإلآ ةاكَر يِف ] لصف
 ٍرْشُع ْيِفَو . اش : اَهْيِفَو « نسمح : لبإلأ باّصن ُلَوَأَو

 ٌعَبْرأ : َنْيِرِْع ْيِفَو هايش ثالث : َةَرَشَع َسْمَح ِْفَو . ِناَناَش

 ايش

 ارا ثم ليل من ِناَيَب يف لَ
 َنوُد اًميف ّن 3 ل١ ِنْيَحَب 4 لآ ِثي ٍدَحل (ٌدبْسَخ لبإلا ٍباَضِن وو

 :مقَر 2004/1 دل دَمو 4١818 : :مقَر 6 / ُيِراَخْبْلا] (ةَقَْدَص إلآ ّنِم "سمح

 : مُقَر “لال /ه ْنِئاَسَلَآَو ؛777 :مُقَر 207 /* ٌيِذِمَرتلآَو ؛ ١008 : مُفَر .44 /7 َدْواَد وُبَأَو

 0344/1١ ٌكِلاَمَو 4١11١171١ :مقَر 30 /* ُدَمْحَأَو 41744 :مُقَر 20/4 ١/ هّجاَم ُنْبََو ؛؟؟415

 ل /؛ ةَمْيّرَخ ُنْبَأَو ؛1191 :مُقَر 2197 :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيْطلاَو ؛44 ١/ ُِمِفاَّشلَأَو ؛0الال :مْفَر

 امَّنَِو (ٌةاَش اًهيِفَو) ٌيِنطَفَراَدلأَو ؛5774 : مقر 23/4 َناَبِح ْنْبَأَو 9,4 :مُقَر

 ند ِنْيقيِرمْلآِب ِقْفرلِل لضألا فالخ ىَلَع اَهُيَوُجُو َناَك ْنِإَو ٌةاَّشلآ ِتَبَجَو

 هب ٌرُضَي ٌنْمْحْلأ َوُهَو ريع ْنِم ِءْرُج ٍتاَجِِإَو .كلاعلب طش ربا ب باجي

 ُمَبْرَأ َنيِرْشِع يِفَو ءهاّيِش تان َرَشَع ةَسْمَح يِفَو ءِناَناَش رع ي يفو)

 اهل ِنْأَض ٌةَعَدَج لبإلا َّنِم َنيِرْشِعَو سْمَح َنوُد اَميف ٌةَبجاَوْلأ ةاَّشلَأَو «(هاّيِش

 م

 اس هر شام سا



 0 ينقل بيطَخْل َدَمْحَ نب ِدَمَحُمِ
 و 0002-9 3 وه 2 نإ 2

 7 نى ء م ٠ .٠ ها مس 55 7 .٠ م 0 227 نا 00 نق ه م

 0 ىلا” ه6 دموع 2 ع .موي 25 1 2 هه هم

 . ةقح : َنْيِعَبْراَو تس ْيِفَو . ٍلْوَبَل تنب : نيئالثَو

 04 7-00 0 02 هاسض موج م حر

 َلَدَدَو ةّيحضألا يِف ُيِعفاَولأ ُهَلاَق امك ةنس اه متي مل ِنِإَو ,تعذجأ أ ةنَس

 يف سا مح 2 م 2 نس نب ص . يهمه ور عا

 ّنْيَب ٌريَحُم م وهف انس اَه ِزْعَم هيث وأ «مالتخالأ وأ ٌنّسلأب غولُلأ ةلِزنم كلذ
 كت نسب

 21 اًةاَش سْمَح لك يف : رخل ٍدَلَبْلا مْنَع ُبِلاَغ ُنّيَعَتي ال ةّئيثلأَو ةعذجلا

 ُروُجَي ال ْنِكَل ءزْعَمْلأَو ن
 37 و<-هو

 يع نس 2

 53 ةاشلاو 211787 :مْفَر ««ِلاكْعْل

3 
 # 0 2 .٠ م5 سس هاا ” 2 3: 1 00 7

 ىِرِجُيَو ءاَهنم ريخ ْؤَأ ةميقلا يف اًهلئوب الإ ىّرخأ ٍدلَب منغ ئلإ لاقتنالا
 7 2 م ار همم ىمركه ل | هم 2 عم ص ار وك راكم
 اثانإ لبإلا تناك َنِإَو .ةّيحضالاك ٍرْعَملا نم ٌُنينثلا وأ ٍنأَضلا َنِم ٌعْذَجل
 2 ثا هور موس ىباك ص مم تيم ل

 َنيِرْشِعَو سْمَح ٍنوُد ْنَع ةاكّرل ريِعَب ىِرَجَيَو هيلع ةاشلا مسا قدصل

 2 ها اص < 2 م 9

 قاَّشلآ َةَمِيِق ِواَس م َنِإَو ةَدُدَعَُمْل ِهاّيّشلَأ وأ ةَدِحاَوْلآ ِةاَّشلآ نَع اًضَرِع
 َاَضِإ ْتداَقأَو ؛ىّلؤأ اَهَنوُد مَعَ ينس اَمَكَنيِرْشِعَو سَْح ْنَع زج

 .( عوُمْجَمْلآ» ين امك اَهَقز وق اَمَق ٍضاَخَم َتْنب ىتنأ هوك رايتغأ ٍةاَكّرلا ىلإ

 ينل يهد ؛لبإلا نم (رضاَم ني) يلا ب (نيرطعو سن ين
 اَهِتَداَلَو ْنِم َةَنَس َدْعَي دعب اَمأ َّنَأل َكِلَدب ْتْيَمُس ةيزثلا يف ْتنَعْطَو نس اه

 . لِماَوَحْل : نأ« يضاخلا نو كيس ىزغ

 ْتَنَعَطَو ِناَنَس اَهَل يِتَلآ َي َيَِو لبإلا َنِم (ٍنوُبَل تن َنيِئالْنَو تس يِفَو)

 . نوبل رص دن اهَّلَّنآ اه َنأل َكِلَذب ثيم لَآ ي

 م واحلا رْشكي «لبإلا َنِم (ٌةَفح َنيِعَبْرَأَو ٌَتِس يِفَو)

» > 

 اَهَقُدْطَيَو بك م ْتَّقَحَتْسآ األ َكِلذب ْتيْمُس ٍةَعِباَّرلأ يِف ْتَدَعْطَو َنيِنِس

 يارل» ىف مك اَرَأ ٍنوبَل يتب اَهَّلَدَب جَرْخ ًأوَلَو ٠ اَهْيَلَع َلِمْحَيَو ٌلْخَمْل

 اشنل#



 ) عاَجش يبأ ٍظاَقْلَأ ّلَح يف ٌعاَْقإل 0 05

 4 هع
 0-0 صح يل 7 2 20 0 سل ن م هم

 دز اب : ؛ َنيِْبَسَو تمي ْيِفَو 0

 .موك 2 سم موت .٠

 ع فَ . ٍقْوَبَلا تنب : نيب لك نف من * . نوبل تان د
 د

 هه آ

 . ةّقح : َنيِسْمَح

 مت يتلا َيِعَو ؛لبإلا َنِم ٍةَمَجْمُمْلا لاّذلآب «(ًةَعدج نب َنيئِسَو ىَدْحِإ يِفَو)
 َمَّدَقُم ْثَعَّذْجَأ اَهّنَأل َكِلَدِب تّيمس قَسِماَحْل يف َتَنَعْطَو نيذس عب مير هَ

 لا ناسأ وه و ؛اياسأ لئاكتل ليقَو ؛ةّطقسأ: :يأ ءاقياتشأ
 ص 7 ِ

 امّهَنَأل ٌمَصَألأ لع رج نوت 28 1 0 ةَعّذَجْل َلَدَب مآ لَو

١ 1 

7 

 (ِناََقِح َنيِعْسِت َدَو ئدخِإ يِفَو) . لبإلا َّنِم (ِنوُبَل اَننب َنيِعْبَسَو تس يِفَو)

 2 بالا َنِ (وُبل تاب ثا َنيِرِْعَو ئه م يف . لبإلآ َنِم

 قط قع يو ايف ثبوت :َنيِئآلْتَو َدَنِم ىلإ َكِلذ ُوَِتْسَي
 اة َنيِسنَح ّلُك يِنَد) هن (ِنوَُل تْنب) لبإلا نم نبع زأ لك يف)

 َدْواَد وُبأَو َعِضاَوَم ِةَرَشَع يف اًعّطَقُم ٌيِراَخْبْل هَلُك كلذ ئَوَر امك ؛اًهْنِم

 ُيَتَمَِيْلاَو 971١ :مُقَر 047 ١/ ُدَمْحَأَو ؛1511/ : مُقَر كالال /4 َنيئاَسَلَأَو 41974 : مقر 2053

 . هلاّمكب [0194 : مقر

 يِضَنقَي ْذَق .هرخآ لإ ٠ ٠« .َنيِعَبْرَأ لك يف من١ : ٍْنَصُمْلا ُلْوَق



 0/386 ٌينيبْرْسل بيِطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍِدَمَحُمِل

 سات يبي(س< ىلا دعب م

 [ رقبلا ةاكز يف ] لصف
 و « عيت : . 4ك سو َو نوال 4 : رّقَبلأ باصن َلَوَأَو

2 
0 

 هلا ياي, 7 314

 ©« ةنسم . نيعبر

06 
 هر اس رب

 ئَدْحِإَو َةَكم َدْعَب اًميف وكت اَمَّنِ َكِلَذِب باَمِحْلآ ة ةَماَقَتْسأ ّنأ ُهَنْرَدَف ام الو
 هن

 ٍرَْع ِرْشَع داب م همي ايزي ُبجاَوْلآ يتب ل ءاّداَرَم َسْيِلَو ( َنيِرْسِعَو

 َةَمِق ةميق نق َّناَك نإ ِنوّبَل ٌنْبَأَف ٍضاَخَم َتنب مدع نإ هَمالَك هب ُتْرَدَق امك

 .اًهَنم

 ةَنوُهْرَمْلاَو اَهِصِيِلْخَت ْنَع ُزِجاَعْلا ٌةَيوُصْخَمْلاَو َةَبيِعَمْلا ٍضاَخَمْلا ْتْنبَو
 وة و

 َتْنب َجِرْخُي ْنأ َُلكُي الو ووضح هيَ نع َرَجَعَو لاح ذأ لجو

 ٍضاَخَم ِتْنب ِدوُجْوِ اجو نوب َنْبأُهدْنع ةَميركْآ مْ د ْنكل ةَميِرَك ٍضاَخَم

 ٍنوُبَل ِتْنِب ْنَع آل اَهدْفف َدْدَع ٍضاَخَم ٍتْنب ْنَع ُقَحْلأ َذَحْؤُيَو «هِلاَم يف ٍةَئِْجُم
 3 و
 2 < سهر

 .اهلقف دنع
2 

2 

 ُهُجاَر رخإ بَ امو قبلا باَصن ناب يف لصف
3 
 ص

- 

 نبأ (عيبت) . باّصنلآ : يأ ء(هيف ُبِجَيف نوت ١ ِرَمَبْل باصن ُلَوَأَو 0(

 اَهَل (ُةَئِسُم َنيِعَبْرَأ لك يِفَو) . ئَعْرَمْلآ يف ُهَمأ عب 0 يذل كذب يمس نس

 58/1 ُيِذِمَرَتلأ | ىَوَر امل َكِلْذَو اَهِناَنْسَأ لماكتِل َكِلَذب َتَيمْس ءِناَنْنَس

0 52 
 ْيَأ «« ِهيِفَو ١ : خّسْنلأ ضْعَب ضْعَب يف 000



 ُنْبَأَو 411/0 ُيِئاَسْنلَأَو 419178 6١الال 1هال1 :مَقَر 74/7 َدواَد وُبَأ] هَرْيغَو [4 : مُقَر

 م ا ماس نم ع 2 ل - هوس ها 3

 ِنَمَيِلا ئلإ 5 هللا لوُسَر يِيْيَعَب :لاق ءْاَعم نع [ “4٠0 :مُقَر 2515/١ هّجاَم

 ُهَحَحَصَو . امي َنيِئاكَت لك ْنِمَو «ةَّنِسُم َةَرََب َنيِعَبْرَأ لك ْنِم ذآ ْنَأ يِنَرَم مف

 .هُرْيَغَو 1118/17 ُمِكاَحْلَأ

 كم وتو 5 هد مسرد ره كر 0 عصر 0ك واو رد ةهر
 ىَلَع ُهأَرْجَأ ٍنْيعبت هَنِسُمْل لدي دب جّرخأ ول «ئثنالاَو ركذلل ل 7 َهَرَقَبْلاَو

 ِبَمْذَمْل

 يِفَو ِناَعيبَت َنيِئِس م يَ ديل َدْنِع (نسَِف اَدَبأ) محل (اَدلَه ىّلَعَو)
 م هل »م

 م يف مَ ةلالث ني يو «اتسسم نيام يو مو عيت ني

 روب مد 0

 ثالث َنيِرْشِعَو دن م يِفَو ٌعيَِتَو ناتنسم ِةَرْشَعَو َةَنِم يِفَو «ِناَحِيِبَتَو نسم

 هعدغرر 2

 .ٍةَعِبتَأ ةعبزأ ؤأ ٍتانِسُم

2 2 

 نيش داب الإ يت ال ني َدحَب صَل نأ َصخَلَت د : يب

 1 و
 يف مت اَذَو ءٍناَضْرَف 60 َنيِرْشِعَو و ةَرْشَع لك ٍةَداَيِب ري ع

 قل َوهَو اَمُهْنم طَبْعَأْلا اًمهيف َبَج َبَجَوٍدِحاَو ٍباَصِن يف ٍناَضَف قب وَ 1
3 
2 

 نإ

 ْنِم طَبْغَألآ اًمهيِف ُبِجَي ب ةَرََب َنيِرْشِعَو ِةَِم ذأ ريعت تتم يِفَ ٠ «نيقِحَتْسُملل
1١ 

 ِلاَمب اَدِجُو نإ ةَعِبْنَأ هع ةعبزأَو تانسُم تدلك نول ِتاَنَب سْمَحَو ٍقاَمِح عبر

 ٌظَح هيف ام َيِعوُر اَعَمَسْجَأ اَذِإَف ءاَهْضْرَف اَمُهْنِم الك َّنَأل ِءاَرْجإلا ةفِصب
 : 3 0 2 سوو
 َّنِم ريصَقَت الب ٍطبْعَأل أ ديغ ُهَأَرْجَأَو .هليصخت يف َةَقْسَم ال ذإ « نيقحتسمل



 م اهلا ر دن د... هع ده. هامه هد دود ه6 ه4 هه و هاو هاو و ده هده هاف هاف هاف ف هاو هاف هاه ف ده اوه هاه اه هاه هاه

 ٍدَلَبْلأ دقن ب َنيقِحَعْسُمْلآ َقَح ٍصَقَنِل ِتْواَمَتلآ ُْبَجَو ِهِرْذْعْلل يِعاّسلآ وأ ِكِلاَمْل
. 

 ىعاَّسلا َنِم وأ نسل نأ ِكِاَمْلأ َنِم ٍربِصَتلآ َعَم م اَمَأ «طبخألا
5 

5 ١ 

 ظظ 5 0

 ل أ نإ ٠ 4

 هِلاَمِب اَمُهُدَحَأ َدِجُو نو «ىِزْجُي دق طيغألا ُهّنَأ َءرَظ ْنِإَو همجي مَ نأ
 و

  2 8 31ا ١

 وأ َذَجوُي مل نإ ٍووذْعَمْلاَك صِياتل ذإ رخآلآ ّنِم ءْيَش َدِجُو ْنِإَو «ذخأ

 اَمُمَتُم اًضْعَب ْوَأ الك اَمُهْنِم َءاَش اَم ُليِصْحَت ُهَلَف ِءاَرْج +إلأ َةَفِصب ِهلاَمِب اَمُهُدَح
ًّ 

 يف َةَقْشَمْلا ّنِم ٍطِبْغَألا ِنيِبْعَت يف اَمِل طَبغَأ َرْبَغ
 نك

 : ٍكَو ِهِرْيْغ أ ٍِءاَرْسِب

 هر سم

 ٍةَقِباَسل فصلا نا هك كاوا هْيَلَع اًقيِفْخَت اَع رش انتل ٠ ِكِلاَمِْ

 وُمُص ُهَلَو ءاَكلاَم ذك نيا يقال وجبة انقذ م

 0 ا ََم َرْثْكَأَ ِنْيَتَجَرَ

 ِكلاَمِل ّلِإ ِدِحاَو ِناَرْججب ماكرو ا ار ف انجى ُضَقَبتي الو

 ُدوُجَيَف ِناَناَرْبُجْلا اَمأ فُطاَقْسِإ ُهَلَك ُهُّقَح َناَرْيجْلا َّنَل ءكِلَذب َيِضَر
 ره اس ةوس

 - 2-2 ه- كا هر - 1 6
 لَو «نْيتَرامكلاك ِنْيِن 7 4 ل امهرد َنوُرْشِعَو نات ىزجيف امهضيعُيت
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 ُط - 2 1 نم هع ةهأس اَهَيِفَو 2 نوعبرا : منغلا باصن لَّوأَو 8 00 2 200 66-0 00

 هاش :٠ ه3 ةرعو 'ءزمج ه هس سس تم 000

 ايش عبزأ هئم عبرا ْيِفَو هاَيش ثالث : ِةَدِحاَوَو نّيتَكم ْئِفَو 2-2 سى هه. 2 87 2 نى 1 - 24
 0 مث و َ 3 3 م 1 1 د 8 و 8#

 ةاش : ٌةَنِم لك ْيِف مث

 ةُجاَرْخِإ ُْبِجَي امو ِمَتَمْلآ باَصِن نيب يف ٌلْصَ
 ِْمَهْلاب (نأَّضلأ ّنم ٌدَعَذَج ٌةاَش اَهيِفَو هاش َنوُعَْرَأ مَتَحْلا باَصِن ُلَوَأَو)

 لم يِفَو) . ِناَنَمَس اَهَل .ِنيعْلا حنفي (زعَمْلا نم هيي دأ) .ةنَس اَهَل ءهكدَتَو
 ٍةَم عَبْرَأ يِفَ ءواَيِش ثالث ٍةَدِحاَوَو ِنْيَتَعِم يِفَ ءِناَناَش َنيِرْسِعَو ئَدْحِإو

 غنَجلا»] ُيِراَخبْلا ُهاَوَر َكِلَذ يِف سَنَأ ثيِدَحِل (ُةاَش ِةنِم لك يف هن «هاّيِش عبر

 194/١[. (ِنْيَحيِحَّصلأ َّنْيَب

 .َكِلَذ يف َنوُفِلتخَي ال مله َلْهَأ َ َّنأ ُنِعِفاَّشلآ َلَقَتَو

 نَتَح ِلحاَو ناَكَم يف يِتَلاَك َيِهف َنكاَمأ يف ِكِلَمْأ َيِئاَم ْتََرََ لَو

 يف ِنَْدلَ يف َنيناَمن َكََم ولو ٌقاَكَّزلأ ُْتَمَِل ِنْيَدلَب يف ٌةاَّش َنيِعَب وأ َكَلَم وَ

 اًفالخ اَمْيَنْيَب ةَفاَسَْمْلا ِتَدْعَب ْن ْنِإَو ٌةَدِحاَو ٌةاَش ل5 ُهُمَرْلَي آل َنوُعَبرَأ ِدَلَب لك
 -1 07 8 و

 .ِناَناَش ٍدْعاَبَّلآ َدُِْهَدْنِع مَرلَي هَ َدَمْحَأ ماَمإلِل

 لاخلا

 تحل

9 ٠. 

 يا يزن ةيزن او اج



 مه اه اه ياك رام عاش واو دوي ها دهاو عاشه ها هاو واه عايده ده ده 4 هدو دع اهداف و هاو هد دهاف هاه هه و او اه هاو اه اهأاه

 مادة

 نَع ِباَرِعَو «لبإلأ َّنِم م هسْكَعَو ةيِرْهَم ْنَع ِييَحْرََ منغلا َنِم

 ىتنَأ َيِهَو اَرَنع َنيِئالث يِفَ وَما ياعرب را
2 
 ع

 عبدو ِرْثَع عابر ثالث ِةَميِق جنت ذأ ريع أطل َنِم تاج ِرْفَعو رمل

 دمام ِرْيَغ يف هلم نم ا ريِغَصَو بيِعَمَو كد ْنِم صان ُدَحْؤُي او
 يف يشل وأ لبإلا ين ِاَيَشلَأ ّنِم ِرَكَذلأ ِوَأ َّقِحْلَأَو ِنوُبَّللآ نْبأ ٍذْحَأ ِزاَوَج

 دي رب داماك جَرْخأ اًعْرَن َدَحّتَأَو اَلاَمَكَو اًضْقَن ُهَلاَم فتح ِنِإ قَبل

 َيِهَو ِةَلوُكَأَو ءٍلِماَحَك راب ُدَحْوُي لَو .صيانب مَن فوُي ْمل ْنِإَو ءقَميِقْل
 ْنِم اَهَل َيِضْمَي ْنَأب جاتلآب ٍدْهمْلا ُةئيِدَحْلا َيِهَو َنِبَرَو ءلكألل ُةَئَمَسْمْل
 الإ ُيِرَمْوَجْلآ لقت اَمَك ِناَرْهَش وَأ «ُئِرَمدَألآ ُهَلاَف امك ٍرْهَش فضي اَهِتدآَلِو

 اًمِذْحَأب اَهكِلاَم اضرب
 ْدَحْوُي الق ءَلِماَوَحْلا لِ اًهنِم َراَيجْلأ َدَحَأ اًراَيِخ اَهّلُك ْتَناَك ْنِ ءْمَعَ

 .ُهَنَسْحَتْسَأَو ٌماَمِإلآ ُهلَقن اَمَك َلِماَح اين

 الق ءٍذِئئيِح ٍطْبَّضلأ ىَلِإ ُبرْقَأ اَهَنَأل َءاَم اَهِدوُرُو َدْنَع ةَمِئاَس ُةاَكَر ُذَحْؤُتَو

 ريل :َيِعاَرمْل عيني نأ ُهْمَرَي ال اَمك لَآ ىلإ اَهَدَر يِعاَسلآ مهمل

 َقّدَصُيَو ٠ ؛ْمهَتفَأَو اَهِلْهَأ توُي ب دنع ميبْلأ َتْهَو اللاب ثقتكأ نب َءاَمْلآ
 هب رت قيِضَم َدْنَي اَهُدَع لهْسَألآَو 3َحْن لإ إَو َةقث ناك ْنِإ اَهِدَدَع يف اَهُجِرْخُم

 هب ِناَريشي ريسبي ! ٌبيِضَق امهات ْوَأ يِعاّسلأَو ِكِاَمْل َنِم لك ديب ٌةَدِحاَو ٌةَدِحاَو

 اًقلتخأ ِنِإَ ءِلَمْلا نع ُدَعبأ كِل نأ ءاَهَرْهَظ هب ِناَبِصُي وَ ٍةَدِحاَو لك ىلإ



 هو»
 َلَح يف عاتق »

 ده( غض 72 . وي 1 -

 ©0ناك اَذإ : ًطياَرَش َةَعبَسب ِدِحاَوْلا هكر ٍنايكَرُي ٍناَطِيِلَْلاَو
 ؛ اًَدِحاَو ئَعْرَملَأَو « اَذِحاَو ُحَرْسَمل آو « اًَدذِحاَو ُحاَرُمْل

 .َكَعْلَأ َد َءأ هب ُفَلَبْخُي ُبِجاَوْلأ َناَكَو ٌدَعْلأ َدْعَب
 أ

 ٍفاَصؤأل ٍةَطْلُخ ٍةاَكَر يف ّلْصَف
 ْنِم (ِناطيِلَخْلاَو) ؛هبالَك يف ٌةَروُكْذَمْلا َيِحْذِإ ؛ٍراَوج َةَطَلُخ : لّمَسُتَو

 نم ةَِئاَم ِْيَغ يف ْوَلَو ٌباَصِي اَمِهِدَحلَو ةنِم َّلَقَأ يف ذأ باَصِ يف ٍاَكَر لْهَأ
 عَن ىَلَع بضَتلآب (ًةاَكَز) اًبوُج و (َناَيْكَري) . يِتأيَس امك هِرْيَغ أ دقت

 .ٍِياَح وب خْبشلا هَلاَق اَمَك اَعاَمْجِإ يبول لَمْ َةاَكَرك : ْيَأ .ضفاتلا

 أَو ىَلَع ُهَرَكَذ امم ٍدِحاَو َلَع ىَرَج هنأ َعَم ؛ةَرَسَع ْلَب (ةَعْبَس طْاَرَسب)
 . لّوَألأ دفا نم هك ال كيجضت ب ا حوت انك فيش

 .ةيِشاَمْلا تم عضْوَمِلْمْسآ : ميملا مصب َوْهَو ءاّدِحاَو (ُحاَرُملآ َناَك اذِ)

 ٍناَكْسِإَو ميِمْل حقب َوَهَو ء(اَدِحاَو ُحَرْسَمْلا) َناَك اذِإ : ينال )0(

 ئَعزَمْلا لإ َقاَسُت مث هيف ُعَِتْجَت يِذَلأ عِضْوَمْلِلوْسَ : ةَلَمْهْمْل

 ا :ميملآ [ من َوُهَو «(اَدِجاَو ئَعْرَمْلا) َناَك اذإ :ُتلاَثلآ ()

 هيف ىَعْرَت يِذّلآ عِضْوَمْلل

 "اخ.

 . « َناَك نإ ٠ : ْحَسّتلآ ضب ٍضْعَب يف 001:



 ه١4 ٌينيِبْسلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 ْعِضْوَمَو ٠ اَدِحاَو ُتلاَحْلَأَو : اًدِحاَو ُبَرْشَمْلَأَو ؛ اَدحاَو لحفل
 همم

 ْنَأب ربك ذأ اَدِحاَو) اهي ٌهرْضَي يِذَلَأ (ُلْحَمْلا) َناَك اَذِإ : ٌعباَولأ 0

 يِهاَم مَتخَت ال يحب نيالا نمل ىلع رت ةلَسزم "د
 لإ ءاَمُهَل أه اتش يحل ا ِرَخآلآ ةَيِشاَم ْنَع لْخَفِب

 © وك ه2

 .ةَرورَّضلل اًعطق ةفالتخأ ّدْضَي الق َِعَمَو ِنْأَصَك ُعوَنلا فتح اذإ

 ْعِضْوَم : : ميملأ حف َوُهَو (اَدِجاَو ُبَرْشَمْلا) َناَك اَذِإ : ٌنسِماَحْلأ (3)
 .هِرْيَغ ْنِم ْمَأ رهن ْنِم َناَك ٌءاَوَس «ةَيِشاَمْلا ٍبْرُش

 (اَدِجاَو) .َنَبَللا ٌبلْحَي يِذَّلَأ َوْهَو «(ُبِلاَحْلا) َناَك اَذِإ :ُنِمِداَّسْلأ 5
 0 هر 2< 2 2 0 و و هه

 ىَرَج فنصملا نآب مالعإلا مدقت يذلا طّرشلا اَذَهَو «بفيِعَض يَأَر ىَلَع ١ رس < مل ال و م ع و 6 0 1 هك ل -_ ٠

 ِءانإلاَو منغلا ٌراَجك ُهَداَحَت طرتشي ال هنأ ٌحَصألَأَو «يفيعض يَأَر لَع هيف ويرد 0000 0 2 هه س6 2 ل م يمر 0 1 ع ل
 م يب م رب را 1 2 هكا م 0 . مي م
 ١ ؟ش ةناف « ىاتلأ داحتأاب لَّذَيَو ءدحلا ةلأاك هف تلْخَي ىذلا

 رع ع ىع - و 72 همر هَ يذ

 عر ف 2 0 ور ءءء 3 م لم هم هدة هاد عم
 ضي الَو 3 اَرب امهدحأ ٌنصَتْخَي ال ةنأ (ًةْضْوَّرلا» يِف امك هانْعَمَو ؛حصالا

 - رب

--2 

 :َلاَقُي ىاللآ حْتَمِب َوُهَو ء(اَدِحاَو بلَحْل عضم َناَك اذإ : ٌعباّسلأ (3َ)

 .اهيوُكُس نحو ءان دال َوَُو ءِردْصمِْلَو نب
 و 0 -

 اًمهدَحَألَو باَصن نم لق أ ٌكماَك اًباَصن ِناَنيِشاَمْل ِتَناَك اذإ : ْنماَثْلَأَو

 «ٌلوُخْفْل َوُهَو «رثكَألا ىَْعَم راغب ُثيِنََتلَأَو 7-5 م :هلْوَقل ٌعِجاَر َوهَف يف «ٌلوُحْفْل :ْيَأ قلد

 عمر يجفلا . ريل لِ راب حسشلا ضخت يف ُيِكْدتلأَو



 ولف ءاّيلْوَح املأ ناك اذإ اًمهطلخ تقَو ْنِم لؤحلا ٌيِضَم عياتلاَو

 ةصص كار َ ته هل مرار وم َْ ىلا حال مم سو“ ل يلا

 ُديِدَجْلَأَف رفَص ِلَوأ يف اطلَخَو مَّرَحُملأ ِلَوأ يف َةاَش َنيِعَبْرَأ اًمُهْنم لك َكلَم
 4 3 5 خ0 1 0 - هر ًّ _ 8 0 0200 2 2

 ْوَلَو «ٌةاَّش اَمُهْنِم لك ىَلَع بَجَو ٌمّرَحُمْلأ َءاَج اذإ ْلَب ءلْوَحلا يِف ةطلخ ال ُهَنأ
 000 2 5 ع هل رس رس اس 6 و رص 24 8# 2 0

 ٍدْصق الب ْوَلَو افْرَع اليوط انَّمَر ناك نإ ّرظن ٍلْوَحْلَأ ءانثأ يِف اَمُهَتَيِشاَم تقّرفت

 اَدّصق ؤأ ُهاَرَقأَو هب اَمِلَع ْنِإَف ءّرْضَي ْمَل هب اَمَلْعَي ْمَلَو اًريسَي َناَك ْنِإَو "5

 نعال هل امك رض طق اهم ءوأ كلذ

 9” 7 01 4 31 - 1 ص هام < 8 0 .٠

 ناك ولف ءهْيلِإ ٌةَراَشِإلَأ ِتّرَم امك ِةاكَّزلأ لْهأ ْنِم انوكي نأ : ُرِشاَعْلَأَو
 لئنق ةطلخلا هي 2 - مور 2

 اًنْيَش اكْيَش ةَطْلُخْلا هذه ْرئَوُب ْدَل بتاكُم ْوَأ رفاكو مِلْسُم َنْيِ ٌطولْسَمْلا باَصيلأ

 2 ص َ يب مار 1 0 7

 إو يتلا هكر زالة ل لْهَأ ْنِم وه ْنَم بيصن ٌربتعي لب
 هم 52 ص 0 مال ع ا نام ا 0 7 7 سا

 ِداَحْتأِب ةنْؤُمْلا ةّمخ ّنأل حصل ىف ةطلخلا ةّئن طّرتشُت لَو ؛ٌةاَكَر لَق

 َهَمْجْيِل ّرَم اَميِف ُداَحّنالآ طرْتْشآ اَمَنِإَو ِهِمَدَعَو ٍدْضَقْلأِب ُفِلَتْخَت ال ٍقِفاَرَمْل

 5 اًعَبلأب نسْخُمْلا َلَع ُهَتْؤُمْلا ٌتفخَتِلَو ٍرِجاَوْلأٍلاَمْناَك ِنراَمْل

 دع دع د
 م هو

 َلُك َنأل ءِناَيغأ ةَطْلُخ ىََسْنَو ءِةِرَّشلآ ةَطْلُخ ٍراَوجلآ ةَطلُخ َلْثِم :ٌيِْنت

 امل ْمَلَواَريَ َناك نإ اَهْضَن اَذاَم «ٌرُض ٍدْضق الب» : ِِلْوق َدْعَبةَداَيز دل ضْعَب يف ُدَجوُت 000

 ُهَلاَق امك «ج رض طق اعقل يع ذأ كي اف وأ أو هب الع ذل« ما

 .هرخآ ىلإ ٠



 كا نك .٠ م8 8 سهةدساو كا م كمر 3 2

 04 ٌينيبرشلا بيطخل أ دمحأ ِنْب ٍدَّمَحمل 2
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 [ ٍةَّضِفلَأَو بَمّدل ٍةاَك ريف ]ٌلْصَف
- 

 ولف عة

 ةَراَجّشلأ ٍضوُرُعَو ٍدَتلَو عْرَرلأَو ٍرَمَثلآ َةَطْلُخ ُريِثَ رطل : مَن
 رّمَّثلأ يف راوجلا ةطلخ و امَّنَِو َكَيشاَمْل يف امك ٍةَرَواَجُم * وأ كا رشا

 ٍةَمَجْعُمْلا َّنِم ُرَهْشَأ ةلَمْهُحْلاِب َوُهَو وطال ٌريمتَي آل ْنَأ ٍطْرَشِب علا
 فيِفجَت ضو ميجلا مْنَقِب َوُهَو «ُنيِرَجْلَآَو ؛ِرَجّشلأَو عْزّرلا ٌظِفاَح
 ٍةيِفطَت ٌعِضْوَم :ةَلَمْهمْل 0 ا 0 وقف يلا ٍش

 أَو حقلُملاَو دهتتملا َو ٍلاَّمَحْلأَو لايَكْنأَو لختلا ذاَذَجَو ِثاَدَحْلأَو

 ؤأ رَخآلا ليختل ٌةَرواَجُم ٌءْرَرَو وأ ليخَت اَمُهْنِم لكِ َناَك اَذإَف ٠ اَمُهَل هب يِقْسَي
 1 هوب 1 و 2

 يف ِةَراَجَت ةعتْمأَو : ٍدِحاَو ٍقوُدْنُص يف ٌّدَقَت هيف ٌسسيك ٍدِحاَو لكِ وأ .هعزرَرل

 ؛ ةطلخلا تبت قبس امم ِءْيَشب ب ِرَحآلأ نع اَمُهُدَحَأ ريكي ْمَلَو ِحاَو ِنّرْخَم

 يف َةَْسلأ هْيَلَع ْتَلَد امك ٍدِحاَوْلا ٍلاَمْلَاَك َكِلَذِب ٍناَريِصَي ِنْيلاَمْل نأ

 ار ا »



 « عاَجْش يبأ ٍظاَمْلَأ لَح يف عا انقإلا 3_2 ١

 َوْعَو شكلا علو : هيو , ''الاقثو َنْوُرْشِع : بَهذلأ ٌباَصِنَو ٠ ةهءس .٠.0 ١ 5 م مس .ء

 0 م عل 20 2 سه اس ا ريل .

 3 ("”بهزد اَنَثِم قرولأ ٌباَصِنَو . هباسحب داز اَمْيِفَو « لاقثم فصن

 مَ يزن َوُه زنكْلاَو 0[ :ُةيآلآ /ةبؤَتلا ٌهَروُس 51 * ةََصِفْلاَو َبَهَّذلأ تورك

 (الاَقثِم َنوُرْشِع) بوُرْصَم َرْبَغ ْوَلَو ٍصِلاَخْل (بَمّذلأ ٌباَصْنَو)

 ْنْرَو نَْولاَ ءتيِدَمْلآ َلاَيكِم َلايكِلا» :كلك ِِلْوَقِل ةَكَم ِنْزَوب عامْجإلآب
 ٌداَدَقِمْل اَذلَهَو [070503 : مقر 2017١ /4 يِقَهنبْلاَو 5785٠ :مْهَر 3257/7 َدْواَك وُبَأ] هَكَم

 يف َكشلل ْحَصألا ىلع اك الَفاىرخأ ف منو ِئاَريِم يف صَل ٌديِدَحَت

 ةَبَح َنوُحْبَسَو ِناَنْنَأ َوُهَو ءاّمالْسِإ آلَو َةَيِلِهاَج ْريَعَت : دي مل لاقثولاَو «باّصفل

 :ْيَأ «(هيِفَو) .َلاَطَو قَد اَم اَهْيَهَرَط ْنِم َعِطْفَو ْرَمْقُت مَ ٌةَلِدَْعُم ٌةَريِعَش َيِهَو

 َنسْيْل» : هلك هلؤقل اًديدخت (لاقثم ٌفْضن َّوْهَو ءِرْشْعْلأ ُعِ عبر ) ِبَمّذلأ باَصن

 يبأ نبأ ُتَمَصُم»] «رانيد ٌفْضِن َنيِرْشِع يِفَو يش ا نرش نم لأ يف

 .اًريِسي ْوَلَو (هباّسحب) ٍباَصَتلآ ْىَلَع (َداَر اَميف و) .[4807* :مْفَر .كَميَش

 (مَهْزِد اَنكم) .ةَبوُرْضَم َرْيَغْوَلَو هّضِفْلا : ِّرلآ ٍرْسَكب َوُهَو «(ِقِرَوْل ثاَصِيَو)
 َنِم ٍقاَوَأ سْمَح َنوُد اَميِف َسِيَل» :ِهلي هِلَْقِ ءاديِدْخَت َهّكَم ٍنْرَوب ةَصِلاَح

 ةْواَد وُبَأَو 49178 :مْقَر 0074/7 ٌدِلْسُمَو 4141 :مُقَر ه١ /؟ ُيِراَخُبْلاَ (ةَقَدَص ٍقرَوْل

 ؛7 405 :مقَر تالإه 7-5 ؛575 :مقَر 237/ ُيِذِمْرتلَاَو 41508 :مُقَر 45

 . اًبيرقت اًمارغ نينامث 8١٠ : لداعت )١(

 . اًبيرقت اًمارغ نيتسو ةئم سمخ 05٠ : لداعت (؟)



 هه َينيبْرَسلا بيِطَخْلا َدَمْح َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 يبا
 . هباسحب ب َداَز اَميِفَو , مِهاَرَذ ةّسمخ : هو ِرْشْعْلأ ع عبر :

 :مُقَر 544/١ ٌكِلاَمَو 41١711 :مْقَر ٠" /* ُدَمْحَأَو ؛11/49 :مْقَر ال4 ١/ هَجاَم ُنْبَأَو

 : مُقَر ا" /4 َةَمْيَرُخ نبأ ؛1191 :مُقَر ,3197 :ةَحّفَص ُنِسِلاَيَطلَاَو ؛95 ١/ ٌنِعِفاَشلَأَو ؛ ه0

 ٍةَرْمَهْلأ د ص ٌديووُألاَو ١ ُيِنْطْمَراَدلأَو ؛7174 : مقر 2337/4 َناَّبِح ُنْبَأَو 4

 ءةَروُهْشَمل ص وصلب اًمهزد َنوُعَبْرَأ : رهشألا ْىَلَع ِءاَيلَأ ليِدْشَتَو

 ةّيمالْسإلا ْمِهاَرَدلَ مِماَرَدلأِب ُداَرْجْلَأَو .«ٍعوُمْجَمْلا يف ُهَلاَق ؛علمجإلاَو

 اًمَهْرِد َرَشَع َةَعَبْرَأ ليقانم ة ٍةَرْشَع لكَ لقاتم عي ةَعْبَس يس ان وش رش ل يبل

 .هْيَلَع َنوُجِلْسمْل َعَمْجَأَو ؛ نزول ادله لع كيما دبع : َليِقَو نع نات
02 

 ْمَهْرَّدلَأَف (ةّبَح اَسْمْحَو ِتاّبَح َناَمَت ُقناَدَلَأَو «َقِناَوَذ ةتس م ٍمَهْدلَأ ْنْرَوَو

 َناَك هِعاَبْسَأ هن ثالث ٍمَهْرَّدل ىَلَع ديِز َتَمَو ةّبَح اَسْمْحَو َهَبَح َنوُسْمَح

 َلاَقْتِمْلأ َّنَأل ءاَمَهْرِد َناَك ِهِراَشْعَأ َةَنالَث ٍلاَمْثِمْلأ م 9 نصقن ىَتَمَو ءالاقثم

 مِهاَرَدلَأ : ْيَأ .(اَهيِفَو) . . مهزد ّيِقَب همام اهنم ّصقن اَذَِق عاَبْس

 ةَقَرلَأ يِفَو» :ِللي هِلْوَمِل (مِهاَرَد ةَسْمَح َوُهَو) . اَهْنِم (ِرْشْعْلأ ُعِ عب ر) . ةَروُكْذَمْل

 عير

 عر
 أ ةرشع

 ين ُنيِئاَسَتلَأَو ؛017١/ : مقر 7 َدْواَد وُيَأَو ؛ "!١ : مقر 17 ُيِراَخْمْلا (ِرْشْعلأ ع

 ؛ 1717/4 :مُقَر 35/4 َةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ؛ال' :مْفَر 21/1١ ُدَمْحَأَو 10 : مْهَر 4/7 (ئَربُكْلا

 ؛7 غ7 :مَُقَر 45 :ةّحْمَص ٍدوُراَجْلأ ُنْبَأَو ؛/5 نط َراَدلَأَ ؛87553 : مقر 4//201 َناَبِح ْنْبَآَو

 . [مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 1 : مُقَر 044/1١ ُمِكاَحْلََو

50 

 َنْيبَو اَمُهَنْيَي قْدْفْلَأَو (ِهباَسِحِف) اًريسي ْوَلَو ٍباَصْتلأ ىَلَع (َداَر اَمَو)



 نه ا. و راق د. ىو عا. و عاق أ. ع او ده يده دس و واو دو ده ع ده د. م ده أه هاو هواه« فاه هاه هاه وا. هاو هام م ا.او

 ٍناَدَعُم َةَّضِفْلاَو َبَهَّدلآ َّنَأ َكِلَذ يِف َىَمَمْلاَو ِةَكَراَمُمْل ُرَرَض يِئاَوَمْل
 ْذِإ ءِداَبِع ىَلَع ىَلاَعَت رثآ معن فرْشَأ ْنِم اَمُهَو ةَمِئاَسلَأ ةّيشاَمْلاَك ِءاَمَّنلل

 ئَّضقن 5 و ةَرثَك سانلا ِتاَجاَح نو قْلَحلآ ٍلاَوْخ أ ماَظَِوايندلآ موق امه

 يِبلأ ةَمكِحْلآ َلَطَبأ دَ دَقَف اَمُهَرَتَك ْنَمَف ءِلاَوْمَألا نم اَمِهِرْيَع فالخبب امه

 لَو ءساّنلأ َجْئِاَوَح َيِضْقَي ْنَأ ُهَعَنَمَو ِدَلَبْلا ّيِضاَق َسبَح ْنَمك ٠ ءاَعّل ال

 ُباَصَي لكي ال امك سجْلا فالتخال رخل نقلا دحَأ ُباَصِن لمعي

 يف امك ُهّسْكَعَو ٍدِحاَوْلا سْنجْل َنِم ِءيِدَرلآب ُدّيَجْلا ُلُمْكَيَو «بييّرلآب 2
 ءاَهوْحَتَو ةنوُشْحْآ ةءاَدَرلأبَو ءاَعْوْحَتَو هَ 50 ةَدْوَجْلأب لَرْملآَو قيِش يش

 ترك نإ ُفْعاَوْنَأ ْثلَق نأ ذخألا لْهَس ْنِإ هطسقب عون َُك نم دحوم
- 

 ا

8 

_ 
 ع

 هيي رجب آلَ تاَرَشَعحلا يف امك ِطَسَوْلا نم َدخَأ عيمَجْأ ايت َّقَ ِثَو

 اول حاخص ع اطوت عرخأ ان .جيجض ع زوثكت لو يذق
 َرانيُدلأ رخل ُمَلَسِبَ اَيَخ ٌداَز هَ ؛َلَصْنأ َوُه ب ُهسْكَع ُئَرْجُيَو

 . ْمِحرْيَغ ْنِم وأ مُهْنِم ُءاَرَْفْلآ ُهَلَكَوُي ْنَم ىلإ َدّيَجْل 52

 ٍنَع ُهَفِْي اَراتيو ْمِهيَلإ مُلَس رايد ُفضِنُهَمَل َنِإَو : :«عوُمْجَمْلا» يف َلاَق

 لاَ معَ هل قي ةًضَِو ا ّرلَأ

 اوُرتشَي ذأ همن اوُمَساقتيَو يَنجَأل ُهوُعيَي نب هيف ْمُهَو َوُه ْلَصاَتَي مَ

 َدَصَت ْنّمِم ِهئَقَدَص ُءاَرِش هل هَركي نكل مهَلصَي وه يرش ب وأ «ةَفضن ُهْنِ

 َُهَو ءٍشوُسْعَمْلا يف َءْيَش آلَو ٍعْوطَتلا ُهَكَدَصَو ُةاكّزلا هيف ءاَوس ِْيَلَع
 ُهْصِلاَخ عبي مح ٍ ساَحُنب ِةَّضِفَو ةَّضِفِب بَهَدك ُهْنِمَُوَأَوه ام ُطَتْشُمْل

 قَد َدَصَت



 041 ٌينيبزشلا بيطخلا َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل
 3 2 هر 6مم و 2

 ةاكز حاّبملا يللا ْيِف بجي الَو
7 

 بجاَوْلآ ُرْدَق ُةّصِلاَخ ءاَشوُشْخَم وأ اًصِلاَخ َبِجاَوْلَ جَرخأ هَل اذ ءاًياَصن

 . ساحل اًعّرطَتُم َناَكَو

 :مقر 249/١ ٌعِلْسُمَ] ١ ِنْيَحِِحَّصلَأ» ٍرَبَحِل شوُسْعَمْل ٌبِرَض مامولل َُركُيَو

 نمل 138٠١[ :مُقَر 8/١ «بدآلآ» يف ُيِراَخْبْلآَو ؛؟ها/ : مقر 850 /؟ هّجاَم ُنْبَأَو 0

 (12 ل هداس ا 707 ومس
 ةيلاغلا عيبك حصل لع ةكوُوجَم ْتَناَك اذِ اَذَكَو اب َةَلَماَعْمْلا

 . تاَنوُجْعَمْلَ

 ٍنَأَش ْنِم ُهَنَأل ءةَّصِلاَح ْوَلَو ريِناََدَلأَو ِمِهاَرَدلأ ُبْرَض ماَمِإلأ رْيَعِل ُهّركْيَو

 قأَرْمال ٍلاَخْلَُك ةَّضِف ؤأ ٍبَهَذ ْنِم (حابُملا ٌيِلُحْلا يف ُبجَت الَو)

 موَحْمْلا كريو وعن نم َلِاَوَعْلآةبضأف حاب لامعا دعم (ٌةاَكَز)

 نم بكا يضل موُكمْلا ادعو ,عامجإلاب يالا ِثَغ ْنمَو يِلُح نم

 ُمْرْحَيَف اَهرْيغ ورمل ليِْلاٍمَّوَحُمْلأ َنِمَو ديزل ِةَريِغّصَلاَو َةَجاَحلِل ةّضِل

 اب وَ ع ءالجل هك 3 ذأ بهذ ْنِم اليم ٌصْخَش َدَخَنآ و ْمَعَن ٠ .اًمِهْيَلَع

 اَمُهَف اَمِِذاَحّنَأب ُهَدِصْقَي ْنَأِب ٍلُجَرلآ سْبْلِل ُلاَحْلَخْلَو ٌراَوُّسلَأَو هيف َةاَكَّر الق

 ٍلاَجّرلأ ّيِلُخ يِفَو ٍلجّرلاك ِءاَسنلأ َيِلُح يف ىَتنْحْلاَو ءِدْضَقْلأِب ِناَمَّرَحُم
 ل ٍدْضَق الب الدم اًراَوِس ُلُجَرلا َدَكّن ولف ءِهِتحاَبإ يف كلل اًطايتحأ أملك

 هما مارمو هنن ساهر هر عر مار 5 صر * سم2 كرايم

 .ِكِلَمْلَأ ِدْبَع ْنْب َناَمْيلّس كلذب اًَهاَّمَس َنَم لَو : ليق «بيطلأ نم طالخأ :ةّيلاغلا )٠(



 « ءاَجُش ىبَأ ظاَقْلَأ لَح يف ٌعاَنْفإلأ 044 ١

 .ا ان ف. ا. دراما. ماد. عا. عاف. هاه. ا .او ىو او ولو ىو هو دسأاو ساه عاشه عداه هي هده هاه هةاهو هاه هو وة ىف هواه

 ع
 هيف ةاَكَز الق ةَماَرَك الب ُهَلاَمْعتْسآ ُهَل ْنَمِل ِهِتَراَجِإ ٍدْضَقِب وأ هِرْيَعِل الَو سبل
 لاَمتْسالِل عابُمْلا يَا رس اَدَكَو ءوُرْكَمْلآَوٍمَرحُمْلا د هلآ ِءاَعنا
 ةَروص ادد 0 هنو اًضنَأ ةاَكَز الف عْوَص اب َنكْمَأَو ةَحالْضإَدَصَقَ
 هنمِيِق ْتَفَلَيْخَو َيِلُحْلا يف َةاَكَزلأ انبَجْوَأ ُثْيَحَو .ةحالضإ ص وأ «َيِلْحْلا

 ٌةديعْلَ ؛يِناَوَألاَك هيئعِل ٍمّرَحْمْلا فالخب هِنْرَوب آل هيَميِقب ُةربِْلاَف هُوَ
 م هس

 نيم تائب مها ُهّنْزَو ع هَل ناكل «ويتيقي آل هنو

 لع ُهَنَمْث َقّدَفُيَو يلج رب ياسا مبناها رش عنز جر أ
1 

 ع

 .اًدقت ْفْضِنَو عبس انو ةعوطم سن جرطي ذأ «نينجتنشلا

- 

 ىَلَعو ِْيََع ارَرَص هيف َّنأل ءةَرمكُم ةَسْمَح هذه يطيل ُهُرْسَك ُزوُجَي الو

 وأ ِهرْيَغ ْنِم َةَسْمَح َجرْخُي نأ َنْيب َريَخَ َ َكِلَذَك ةاَنِإ هَ َناَك ْوَأ «َنيَفِحَتْسُمْل

 .اًعاَشَم ِهِرْشُع َعْبُر َجِرْخُي ؤأ ةَسْمَح جِرْخُيَو ُهَرُسكُي

 لجأ : كي هلؤقل  بْرَحْلأ لآ يف ْوَلَو بَهَذلا ُيِلُخ ٍلُجّرلآ لَ مرحي

 ُهَنإَف «َعيج اَذإ فتألآ لإ اَهروُكذ ىلع َمَرُحَ يتم ؛ ثانإل ُريِرَحْلاَو ُبَمّدلأ
 : مقر ا ُدَمْحَأَو 40144 :مَقَر 2151/8 نيب الآ َهَّدلأ نم َدَحَتي نأ ُز وجي ََ هاو ًْ هو

 قاَّزَيلَأ ُدْيَعَو 7 : مَقَر 2384 :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيْطلأَو : مَقَر 470 /* ُتَقَوْئَمْلاَو © 0١

 (ِهِخوُمْنَمَو ِثيِدَحْلَ خسات» يف َنيِهاَش ُنْبَأَو ؛٠194 :مقَر 28١ (عياَجْلأ» يف ِرَّمَعُم ْنَع

 ٍةَّضِ ْنِم ان 1َحَناَِةَوْرَح يف هنأ عطف ةباَحّصلآ ضب [4 :مقَر 1

 كم وع

 اًمْداَخَّتأ د وُجَي ُهّنإَف ةلجئَألآ لإ . بهذ ْنِم ُهَذَِتَي ْنأ الك ُءرَمَأَف هْيَلَع نتن

 و

 َّنسلآ اَلِإَو .فألا َلَع اًساَيق بَهَّذلآ َنِم عْيضأ ّلكِل ْوَلَو ُهْنِم ْتَعِطَف ْنَمِل



 مام عاق واو هاف عاق فاه واه هاف هاف ف هاف ا هافأف هوه واه هاف فدو هده هداه عاف ه .ع ده م ده واو د هاه هاهلاه

 مص وق

 ىَلَع اًضْيَأ اًساَيِق ْتَدَدَعَت ْنِإَو بَهَذ ْنِم نس ْداَخَنأ ُهْنِس ْتَعِلُق ْنَمِل ٌروُجَي ُِهَنإَ

 فكل

 و - س سا هم

 يبَلأ ةَبْعّشلأ َيِهَو ءلْجَرلآ ىَلَع بَمَذلآ َّنِم ِمَئاَحْلآ ُنِس ٌمُرْخَي
 م

 لِ ُهَنَأَلَو َعاَمْجِلأبْمَتاَحْلا ٍةّضِفْلا نم ٍلُجّرلِل ُلحَيَو ؛ كمل اهب كاين

 ؛؟ : مقر 01557 /5 دم ؛ 00194 : م .ه/ه ٌئِرَكِتْلا] ةّضِف ْنِم اًمَتاَح َّلَحَنأ

 يف ْمَأ ِنيِمَيْلأ يِف َناَك ٌءاَوَس 2 نش هش لَ 11 مقر /* ُدَمْحَأَو

 .ُهَفَك ىلَي امم ُنصَمْلا َلَعْجُي ْن ْنأ هَنْسِلأَو ُلَصْفأ َنيِمَيْل ّنكنل ءِراَسَيْل

 .ٍةّضِفْلآ متاح ُِبَل أمل هرْكُياََو

١ 

 هيف اًوُقَتكَأ أ مَعَ َءلَو حامل لأ مَناَحْلآ ِراَدَقِحِل ٌباَحُص طألأ ضَدَحَتي مل : ٌةيبثت

 ُدَمَتْعُمْلَأ َوُه اذَهَو ءاّهيف هلاَثْمَأ ِةَداَعَو ِةَدْلَبلا كلت فْدَع : أ ءفْدْعلأب
 لاقثم ٍنوُدب ُهطْبَض ٌباَوَّصلأ : ٌنِعَرْذألا لاق نِإَو ًِ 00 م *يص س0 2

 اَمَك َراَج ٍدِجاَوْلأ َدْعَب اَهْنِم َدِحاَوْلا َسَبلَيِل ةَريِثَك َمِتاَوَخ َلُجّرلَأ َذَحَنآ وَلَو
 امك ٍفاَرْسِإ ىلإ ْدَوُي أ ام اج ام امه َ نإ ءاَهلْصْأَو (َةَصْوَرلأ' يف
 يف ِةَهاَرَكْل َعَم َراَج ٍرَصْنِخْلآ ٍرْيَغ يف لجو مَّتَحَت ْوَلَو :مِهِماَلك ْنِم ُذَحْؤي
 .مِلْسُم حش



 هل 010 سب ب دا م 1

 [ راَمئلاَو عوُرْرلا ةاكز يف ]
 ةّسْمخ : ٍراَمَثلَآَو عْوُرّرلَأ ٌباَصِنَو 00 4 م ع عل

 م رم رم 007 وعرب ند هم 7 و م

 حْمْرلأَو ٍفِيَّسلاك بْرَحلا ٍتالآ ةّيلح ةّضِفلآ َّنِم لُجَّرلِل َّلحَيَو
 ماَجْللأَو جْرَسلأك ُهُسَبلَي ال اَم ال َةَقْطْنِمْلاَو

 . بايت نم اّمهب جس ام اَذَكَو راَوّسلَأَك َةَضِفِلأَو بهذ
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 مرحي اَذَكَو ءرانيد اتم هنو ٍلاَحْلَخَك ءِيفَرَّسل يِف ةَعَلاَبْجْل مرتو

 . بْرَحْلأ هلآ يِف ٍلُجَرلأ ُفاَرْسِ

 رن 1 نك 22 ما هي 2 هه

 ٍِبَّهَذب طَقَف اَهَل ُروُجَيَو قَأْرَمْلَأَو ٍلُجَرلِل ةَطِفي فَحْضُمْلآ ةيلخت ُروُجَيَو

 و

 ؛ه148 :مُقَر ك1 /+ ْئِناَمَتلا] (يِتَمأ ِثانإل ُريِرَحْلََو ْتَهَّذلأ لجأ : موُمعِل

 2.19 :ةَحْفَص ٌيِسلاَيَطلْأَو ؛؟١٠50 :مْقَر 475/١ ُكَقَهْبَبْلاَو ؛١9591١ :مْثَر "9/5 : ةمْخَأَو
 تاما < : مق تا مق

 ْخِساَنا يف َنيِهاَش ُنْبَأَو © : مقر 28/1١ 1عِماَجلا» يف ِرّمَعُم ْنَع قاَرَرلَآدْبَعَو ؛500 :مكَر

 يي ام

 .[ 49٠ : مَقَر قعقةكر/ا (هْخوُسسَمَو ْثيِدَخْلَأ

 . نسحأ ذقف بهذب ّبتك ْنَمَو : ٌئلازغلأ لاق
 2 ل 2 2و موق ىد رص ًِ مس سر

 .كِلُذ يف اًهِدوُرُو مَدَعِل توُفاَلَوِوُْوُلاَك ِرِماَوَجْلآ ِرئاَس يف َةاَكَر الَو

 ةجاَرْخِإ ُبِجَياَمو ِراَمَثلآَو عوُرْرلَأ باَصن ِناَيَب يف لضف



 5١" ٌينيبْرَسْلا بيطَخَلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 َداَز اَمَو « '"'"َيِقاَرِعْلاب لطر ةّئم ّتِسَو ُفلأ َيِهَو '''قُّسؤأ 77 أ 50آ سرا 1 0 0 - هاك م 61) .َ

 .ه50/؟ ُيِرَتملا] (ًةَقَدَص ٍقُسْؤَأ ةَسْمَخ َنوُد اَميف َنْمَل» :ِهلي ِهِلْوَق (ٍقْسْوَأ

 37/9 ُيِذِمَرَتلاَو ؛1504 : مقر 44/5 َدْواَد وُبَأَو ؛ ه4 : مَقَر 28174 /7 ٌمِلْسُمَو ؟1837١ : : مَقَر

 للف /* ُدَمْحَأَو 41744 : مُقَر 001/4 ١/ هّجاَم ُنْبَأَو ؛14175 :مُقَر كالال /ه ُنَئاَسَملآَو ؛577 :مُقَر

 147 :ةَحْفَص ُيِسِلاَيْطلاَو ؛44 ١/ ُيِعِفاَشلَآَو ؛؟0الا/ :مْقَر 544/١ ٌكِلاَمَو ؛51١١ :مُقَر

 ُيِنْطفَراَدلَآَو ؟04 : ذك 01/8 لاجئا : مو 06/4 َةَمْيَرخ ُنْبأَو 11140 :مقَر

 : هند هب ب يمس ءاَهِرْسْكَو ِواَولَأ حْتفب حتفب ءقَسَو ُعْمَج ُقْسْوَألاَو [4

 هيأ قا َرِعْلاب لطي م ّتِسَو لظِر ُفْلَأ ِنْرَوْلب َّيِهَو ءَناَعيَّصلأ
 م م م

 َر ُدْمْلأَو ِداَدْمَأ ةَعَبْرَأ ٌعاَّضلَأَو ءاَعاَض َنوُتِس َقْسَوْل َّنَأل ؛ ٌيِداَدْعَبل
 3 َّ 7 5 وو

 وشو يامن و َوهو يَا لطي هب ْتَرَدَقَو ٌيِداَدْعَبلاِب ثلثَو 86ه

 ٍباَصِن يف اَمُك ٌديِدْحَت ٌروُكْذَمْلا ٌباَصْنلأَو ومد عاَبْسُأ ةَعَ

 . حبحّصلأ ىَلَع ٍلْيكلأب هيف هيف ةَرْيِعْلاَو ؛ ءاَهرْيْغَو يِشاَوَمل

 َ م هارط# ,لك
 ِنْرَوْلأ ىف ذ ُرْيثُمْلَ َلْيَكْل َقْفاَو اذإ وأ اَر ٌراَهظتْس ٍنْرَولآِب ترردف اّمنِإَو

 م

 نال ُهَلْيَكَو «ِنيِزّرلأَو فيِفَحْلا ىَلَع ٌلِمَتْسَي ُهَّنِإق طَسَوْل عون لك ْنِم

 نْيَحَدَقْل ٍلْغَجِب ٌيِلوُمَقْلا ُهَلاَف اَمَك ٌبَدْزإ ُعْبُرَو ٌبواَرَأ ُهنِس ٌيرضملا
2 . 

 قْضِيَو َبِِاََأ ةَسْمَح اَهِلَْج يف ف عيكيشلل اًقالخ ءْنيِمَيلأ ِةَراَمَكَو رطل ٍةاَكَر

 )١( اًرتم يتناس مس 91/,ا/ هعلض لوط بعكم يهو .

 0 ٌيِداَدْعَبْلَب 06 ْخَسْنلأ ضْعَب يف هه
0 



 « عاَجش ىبأ ظافلأ ّلَح يف ٌعانفإلا » <36

 5 اسي ا 2 وي .٠ هي 7 0 2 0 2 20000 8 رس نم رح

 تيقس نإَو ؛؟ رشعلا : حبسا وأ ِءاَمَّسْلا عامب تّيقس نإ اَهِيِفَو

 258 > _ 1 2 و

 باللودب

 ظو ىو 2 007 2م 1 < 1و

1 2 
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 11 اع عزو ِرْمَت ىلإ باَصقلآ ٍلاَمكإ يف ُةُعدَزو ٍماَع رئت ْمَضُي ال : : ةيبلت

 َنِإَو باَصْتلأ ٍلاَمْكِإ يف ٍضْعَب ىلإ ُهْضْعَب ِدِحاَوْل معآ رمت ْمَضْيَو رخآ

 ةَماَهَتَف َةَماَهَتَو ٍدْجَن ٌةَدوُدُيَو ٌةَراَرَح هدالبَو ِهَعاَوْنَأ فالتخال ُهكاَرْذِ َفلَتخأ

 اَنثأ انه اعلا ُداَرُمْلَاَو ءاَمِدْدَِل ٍدْجَن فالخب اَهب ِرْمَتلأ ُكاَرْذِإ ٌعرْسُي ٌعِرْسُي ٌةَراَح

 يخت ُعَلَط ُمَضْيَف ِماَع يف اَمهِالْطإب ان م َمَضلأب ةرِعْلآَو «ةَييرَع اًهَ رَشَع

 .ٍلِحاَو ماَح ين ُهَدْعَب اَذكَو لوألا ٍداَدِج َلْبَق ينال َعَلطَأ ْنِإ رَخآلآ ىلإ

 ؛ِنْيَماَع ةَرَمثك اَمُه لب مضي الق ماَع يف ِنْيَترَم لخن رم َرمْثَأ ول مَع

 مضل ؛ بِلا ءلوُصْْلأ يف ف اًمُهَتَعاَرِ ثَفلَتخأ َنِإَو ِناَمْضَي ِماَعْل اَعْرَرَو

 ِءاَمِب ْتَيِقُّس ْنِإ) دار اَمَو قس يؤ ٍةَسمَحْلا ي : ْىَأ «(اًهيف) ٌبِحَي ()

 ةاَنْتُمْلا ِنوُكْسَو ةَلَمْهَمْل حْنَب َوُهَو (حْيَملآ) ِءاَمِب 5 ِءاَمّسلأ

 يس وب برخ أ ل دأ اخ ب بلا نيو يع
 () الماك (ْءْشْعْلآ) . ٌعْرَرلَأَو ٌرمثلَأ َكِلَذ يف ٌعاَوَس ٌِلْمَبْل َوُهَو كامل

 ُهُريِدُي اَم :َرُهَو هَحْنَقَو ِهِلَوَأ مَصِب (بالوُدب ْتَيِقُس ْنإ) اَهيف ُبِجَي



 +. تنيِبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 بوُجْول ُهَبَصْع ْؤأ 4 نما قمل ل يو ذأ ذأ يأ ؛ دحض

 وأ ُنوُيْْلَأَو ٌءاَمَّسلَأ تقَّس اًميف) : هلع هلؤقل َكِلَذَو «(ِرْشْعْلا ُففضِن) . هناّمَض
 هاه اص

 : مُكَر 8/1١ ٌمِكاَحْلا (ِرْشْعْلأ ْففْضِن حضنلاب َيِقَس - قس اَميِفَو ُدْشْعْل يرث ناك

 ىلَع ٌعاَمْجِإلَآ َدَقَعْنَو [0774 :مْنَر 2159/4 ٌيِقََْْلاَو ؛داتشإلا ٌحيِحَص : َلاَقَو 4

 يف امك اَهَّمَحَو َةَنْؤُمْلأ ٌةَرثك هيف ذ يْعَمْلَأَو ُهدْيَغَو قَبل ُهَلاَق اَمُك كِل

 ةماعلا

 يف هبل يِراَجْلأ ٍلْيَسْلأ ِءاّمِب َيِقّس اَم ةَتَلتَمْلاَو لَمْهُملأ حْنفِب هيجل هب ءُيِركَعْلاَو
 م

 ُتاَوَنَقْلاَو هل عاد اي هاتلاٍِا اع ةَرْوَحْلا ّمَستَو «ةَرفخ

 يِرْجَي ِء اَمب ٌيِقْسَمْلا يِفَ هَف ءِرْطَملَأك ميِظَعْلأ رنا َّنِم ٌةَروُفْحَمْل يِقاَوّسَلأَو

 مَنِ ُراَه هناكَ يقل ةزامجل جمان تالا هوم ُرْشْعَلأ هْنم اًهيف

 1 رم هعبطب عْزّرلأ ىلإ ٌءاّمْلَأ َلَصَو ْثآَيهَب اذِإَ «ضزألا ِءاَيْخ اًيخإل ٌرْفَخَت 2

 ينو دنت عنا اغرغتو حيال ينل هال ءاعرخ
 عزّرلأَو ٍرمَّثلآأ ٍش ْيَع ِةَدُم ٍرابتغأب ُطْقْسَي ِرَطَمْلاَو ٍحضتلأك ِنْيَع وتلأب َيِقُس
 عْرَّرلأ موي نم ٌةَّدُحْلا تناك وَلَف «تاّيقّسلأ ٍدَدَعِ لَو ام امرت ١ اًمِهَئاَمَنَو

 َيَقْسَف ِةَيْفَس ىلإ ام ةَعَبْزَأ يف َجاَتْحَآَو ٍرُهْشَأ ةَيِناَمَت ِكاَرْذإلا موي ىلإ ُدَكَم

 زنا بجو حضّتلآب يَِْ ِنيَبيَفَس ىلإ ائرخألا ةعبزألا يِفَو ءرطَمْلا

 أ َةَدُجْلَ رابتغأب اَمُهْنِم لك عْفت ْنِم َراَدْقِمْلآ اَلِهج ْوَل اَذَكَو رْشْحْل

03 

 َلَعَي

 دو

١6: 



 ها. هاه ناو عاق هع ا. ام ده ىو ده ع ده ىو دوه و ده هله ده و دس دوله هلم أه يه دي دع هاه دو ده ىو ده سه وده هد هواه هو هاه هاه

 يِفَو ِءاَمَّسلَأ ٍءاَمِب َيِقَّسَف نيتي نيس ىلإ اَهنِ نس يف َجاَْحَآَو ؛ ءاَوِتْسالَ
 - ليحيعس

 ِنُدَو ِرُْعْل عاَبَْأ أ موس َتَجَو حضتلاب َيِقَْ قْسَف ِتاّيْفَس ثا ىلإ ِنْ : وش
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 قّدَِص اًذاَمِب يس 6 يش يِعاَّسلَأَو ُكِلاَمْلَأ َفلَتخأ وَلَو :رْثُشْلأ فصن

 ُهَفَّلَع يِعاّسلأ ُهَمَهّتأ ِنِإَ إف هّْيَلَع ِةَداَيّرل ٍبوُجُو ْمَدَع لضألا الآ َّنَأَل ءُكِلاَمْلَ

 َوُهَو ةلِماَك ٌةَرَمَت ذِي ُهنَأ رم حالَص ٌوُدب َركذ اميف ةاَكَّرلأ ُبِحَتَو ءابْذَن

 َكِلذ َلْبََوُهَوٌماَعَط ٍذئيِح ُهَّنَأل ٌبَح ٍاَددْشأِبو :ٌمرضِحَو حب َكِلذ لب

 يف ُهنَماَلَعَو ءاَِلاَغ اَهيِف ُبَلْطُيةَفِص ُهُعوُلُي ِهريَعَو رَمَث يف ُحالّصلأَ لقب
 ِباَنْعَو ِحَلَبَك ٍةَرفُص وأ ٍداَوَس وأ ٍةَرنُح يف ُهَدْحَأ ِنْوَتُمْلا لوُكأَمْلأ رمل
 ُهٌؤواَمَص َوُهَو ُهُهيوْمَ :َّدَو هْئيل ضييألا ِبِعْلأك هنِم ِنَوَلَتُمْلأ رْيَغ يفَو «ٍشوْشِمَو

 .هروُهطَك لَك نِإَوٍهِضَْب حالَص دب هيف ِءاَمْلأ ْناَيَرَجَو

 ام َلَع ُهُخ ُةَحاَلَص اَدَب اذ ٌةاَكَر هيف ِرَمَث لك ُرْزَح : ْىَأ صرح نَسَو

 هو يلف قرأ هر و نعش كي نمرخلا تر .عابتالل

 بير وأ اًرمَت ةَمَدلَآ ىلإ ٍنيعْل َنِم ٌقَحْل لقتل : نأ ءيملتل لاو تين

 طِرْشَو الك ِتاَداَهّشلل له هب ٌمِلاَع روُمذمْلا صزخلا يف طر

 ٍنيِمْضَتلِل ٍلوُبَقَو ئاَنَو كلام نم جرخُمل هبئان وأ ماَمِإلأ نم ٌريِمضَت

 و رس |( رحى بدمه ماوس 0

 َرْخَي اَميف صراخلا فيَح ئعذأ ِن نإف

 م

2 

 8 2-5 لس يل آل
 وو .٠
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 ع تكتل
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 ريدم م دَقْل ضو

 . لَمَتْحُملا ُرْدَق ا ةَيِناَنلآ يِ طَحُيَو هِيَ مب



 كل 2 ا يه

 مرا ف 1 7 م ٠ 0 ه

 [ ٍةَراَجَتلأ ٍضوُرَع ةاكَر يِف ] لّصف

 « هب ْتَيِرَتش ذأ اَمب ٍلْوَحْلأ رخآ َدْنع ِةَراَجّشلأ ُضْوُرُع ُمَوَقُنَو
 أ

 نإ ابدَن هِنيِمَيِب َقَّدُص صوُوْخَمْلا فلت َدْعَب ا لاتخشاو طلع ع ِنَِر 6

 ارخإ جدت اَمَو ِزاَكّرلأَو ِندْعَمْلَاَو ضوُرُعْلآ ةاكَر يف ّلْصضَف
 اذإ اذنه ء(هب ْتَيِرْتش ذأ مب "ب لؤحلا رخآ َدْنَع ةَراَجَتلأ ٌضوُرع مَوَقَتَو)

 نود أ ءِبِلاَْل دليلا دق دقت رّْيَغِب ا هتّمذ ىف لَو ٍدَقْنب ةَراَجَّسل لام ٌكْلَم

 وحن ْوَأ سوُلمب هيف هيف ماي دبع هيف َدَْت ال ”لكَمب ُلْوَحْلا لاح ول
 او يدق لف 6م وود ذو ني لا ثا

 َّ 2 هكا بت ا. سر مس رص #*نر سكر 4 7

 نود ْمِهِدَحَأب اًياَصِن ةّراَجتلأ لاَم م يو يِواَسَلا ىَلَع ٍناَدقن َبَذَغ ْنِإف

 ّمتاول ام قَراف اَذلَهبَو , نيدقنلا دحأب باَصَتلأ ماَمَت ِققَحَتل مرق ٍرَحآلآ



 تحسم كانا 305
 هدأ َنِداَعَم رم جرْفُيْس ا يح ااا كلو ؟م 2

 سلس مرح سرس م 2 م و عبر 1 2

 7 2 ب

 راس مس 2

 .هب ُمَوَقُي دقت َنوُد هب ُموَقُي ال قب وأ َرَحآ َنوُد ِناَريِم يف ُباَصْتل

 ِِفاَََوٍنَبجآ يَئاَش يف امك ُكِاَمل ريح مهم لكي اَاَصِ بنِ

 يف ّمّحَص ْنِإَو «ةضْؤَدلأ لضأ» يف ُهَحَحَص امك ُدَمَيْعُمْلا وه م اَذلَهَو

 يف ٌلِصاَح حبر ُهضِيَو :َنيِسَْسُملِل ُعمَتألا يت هنأ (هلْضأ» ك (جاَهْنمْلا

 ٠ موي امين أ ذإ لؤحْل يف لضأل وحلا هنأ

 هرخآ لبق ْوَلَو للا يف لق ص منَ ٍيَنمب اًضْرَع ئَرتش ولف

 هب موق مبان أ َمِهاَرَد نمت اَذإ اَكَأ فّرخأ ا اه كر ةَنِم ثالث ٍةظخَلب هر

 ريو هل لحب لضألا كري لب لضألا لِ ْمَصُ الف ٍلْؤَحْلآ ٍرخآ ىلإ ةَكَسْمأَو
 انآ «(ِرْْلآ ُعبْر) ضو نم آل (َكِلَذ) ةّميِق ٍةَميِق (ْنِم ُجِرْخْبَو) 0 ٠

2 

 ةقيقلا ملأ نأ ١ امه ُمَوَعْي ُهَنأل قَّضِفْلآَو بَحَّذلَأ يف اَمَكَف ِرْشْعْلآ ُعْبُ

 كل ع ني ارا ربه
0-17 

 32 نك :فأَ بَهذلأ ِنِداَعَم ْنِم جرْختْسأ) .باَصِن ّيَأَو :ي 1 أ
 ل ع

 (اَمَو)

 ةكوامم أ ةعاتم يضرأ ناكل لأ نوه نم كلذ جفت نأ 7 ْيَأ

00 

 وَ

١ 

3 

2 

 ري ةَقباَّسْلأ لد | مومعب وُمْعِب (رْشْعْل َعْبَر) . باَّصْتلآ : يأ ء(ةنم ُجِرْخُي)

 زاك وتو ؛ 1م : مَقَر 02/؟ يرام (ِهباَسحِبَ َداَز اَمَو ٍرْشْعْلأ ُعِ عنو د َةّقرلأ يِغَو)

 ءالا مقر 1/١ ُدَمْحَأَو ؛7701/ : : مكر 4/1 (ئرتُكلا» يف ننال ؛ 15717 مقر 5

 ّنْبَأَو ؛! ١/١ ٌينْطقَراَدلَأَو ؛777 :مقَر ,01/ /8 َناَبِح ُنْبَأَو 9 : مقر اه /؛ ةَمْيّرْخ ُنْبأَو
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 ّلَح يف ٌعاَنْفإلا » 04

 . لاَحْلأ ىف نسخ ِهْيِفَف زاَكدلأ َنِم ٌدَجْوُي اَمَو م
4 

 ءْطَقَق ْمِكاَحْلأُه ُِناَمْلاَو ايف ٌليخَد َوُهَو َنيِمِلْسُمْلِل َراَدلآ َّنَأل ءاَهب ءايخإلا
 هرَرَض ديت ب هاَيْحَأ اَم َقراَعُيَ «بطَتْحأ وَل اَمَك ُهَكَلَم ِهعْنَم لَ ُهَدَحَأ ْن ْنِإَ

 بقع ٍجاَرخِإلا َتَقَوَو ءِهِدَي يف ليتلأ لوُصُح ِنِدْعَمْلأ ّقَح ٍبوُجو َتْفَوَو

 عزّرلا يف بوُجْوْلا َتْقَو َّنَأ امك هوحْنَو بارت نم ةَيِقْنَتلاَو ٍصيِلخّتل

 ْ ةيِقسلأ جاَرْخِإلأ ُتْفَوَو ٌبَحْلآ ُداَدتْشَأ

 2 5< هو ساكنا 7 06 د. هع كَ أ
 ءاخلاب ء(ذَخْوي) .ةضف ْوأ بهذ نم باص ّيَأَو :يأ «(اَمَو)

 510/7 ُيِراَخِبْلا] ٍناَحْيَّشلأ ُةاَوَر َر (بُْخْلأ ٠ هيِفَق) .ٍزاَكّرْلأ ّنِم .2')ةّمَجْحُمْل

 ٌيِذِمْرَملَأَو ؛ 5097 : : مَقَر ء193/5 َدُواَك وبَأَو ؛ : مَقَر ق1 8 لنمو 4١4 : مَقَر

 2491/7 هَّجاَم ْنْبَأَو ؛8 598 :مقَر 055 /9 نب ءاَسْلَأَو ؛ ؛ حِيِحَص ٌنَسَح : :َلاَقَو 347 : : مقر عع

 قاَزّرلَأ ٌدْبَعَو © : مَقَر فتح" ٌكِلاَمَو ؛الاه* : مقر ىعو؟ ُدَمْحَأَو ؛ 7330 : مَقَر

 : مقر 2487 ١/ ُيِمِراَدلَأَو ؛5070074 :مْقَر 05٠5١ /ه ََْيَش يبأ ُنْبَأَو “4١800 :مُقَر 6٠

 ُيِواَحَّطلَأَو ؛7704 :مُقَر 2151/6 َةَناَوَع وُبَأَو ؛؟855 :مقَر 5 ةَمْيَرْخ ْنْبَأَو ؛ 4

 : مقر ل١ // ُتيِقَمَْبْلاَو 4101/8“ كينْطَفَر اًَذلأَو + : مَقَر 701/17 ناب نبأ مع

 يضم اس ونوسم - 06 < ىص و هر

 ةليلق هتنؤُم وأ هليصخت يف ةنْؤُم ال ةنإ ثْيَح نم ُنِدْعَمْلا َفَلاَخَو

 نإ
 0 2 ساهمت سلا هل هل هسة رقيي هور ل سا
 وح ُهَّنَأل ِةاَكَّرلأ َفرْضَم ُنِدْعَمْلاَو َوُه فَرصُيَو :ِتاَرَسَعُمْلاَك ُهْبِجاَو 46

 .ذخألا ٍدوُجْوْلآ َنِم ُمَرْلي آل ُهَّنأِل لوألا هَراَيِتْخأ َلَعَلَو ؛خَسْنلا ضغب يف اَمَك ميجلاب نأ )١(



 مام م ام ان دف د. دف اه فاق د. دف عاق عاق هاف عده عواد هلق زا. ةاو و دعا هدو ىو د. واواه ند. هاو ولو هلق سهاولاو

 .ٍراَمّثلآَو عوُرُرلأ يِف بِجاَوْل هَبْسَأَ ضزألا َنِم ِداَعَتْسُمْلأ يف ٌبِجاَو
١ 

 هيف ْطَرَتْشُي اآلَو ءِدْقَتلا نم اًباَصِن َنوُكَي ْنأ َدُي آل ُهَ

 م ةيواجلب ةرئلآو كوالا ووو ىَنْعَمِب

 ؛ ع وبأ خب هي َّرَص امك كي َيِبلأ ِثَعبَم هم لبق :ي «مالْسإلأ َّلْبَق 1

 4 باجل رادع ِنْوَك يف ٌرَْعُيَو تالا ِةرْثكل َكَِب اوك

 وأ هيَ يف َدِجْوَو َدَناَعَو ُهَْعَلَب اّنَأ مِلُع ْنَِف ُةَوْعّدلآ ُهْنَعَلَب ُهَكِلاَم نأ َمَلعُي ال

 ْنَع « ُمْجَمْلآ» يف ُهاَكَح اَمَك ْءَْف لب زاكي َسِلٌَرثك اَمَْنَأ يآ

 6 أمل ذأ مِنَ ارا هَ دَجَو نإ ل .اوفنَم َنوُكَي ل َةَعاَمج

 نت ع نوي هيدي 5 ذر ؛يِتأَيَسَو ملا '
 هدر ُبِحبَ كَل ُهَكِلام ملغ نق مالشإلا ِكوُنُم نم ِكِلَم مْسآ و وأ ٍنآْرَقْلأ نم

 ْمَلْعُي مل ْنِإَ يلع ءاليشالاب كلُ ال َنيمِنمْلآ لام نأ وكلم ىلع
 ءَوُه ّيِمالْسِإلآَو َيِلِهاَْلآ ٍنيَبْرَصل هلآ يأ ْنِم مَلْعي مَنِ ا اَذَكَو ٌةَطَقَلَ لق كلَ

 ُةتاَكَر ُهُمَر ايو هَل ُدجاَولآ زاكَرلآ ُكِلمَي امن رياك ِْيَلَع َرثَأ ال اَكِم َناَك ْنَأب

 َعِراَش ْوَأ ٍدِجْسَم يف ُهَدَجَو ْنِإَف ُكاَيْحَأ ِكْلُم يِف وأ ِتاَوَم يف ُهَدَجَو اذ

 نإ ِصْخّساَِ ِهْيَلَع ِفوُقْوَم يف ْوَأ صْخَش ِكْلُم يف ُهَدَجَو ْنِإَو ٌَطَقْلَت
 يهب مح ادعو نم كَم نلف تكس ذأ هاب هد مَن هَ ُهاَعَدَأ

 . ِكُْمْلأ يف ُهَكَلَم ُهَّنأل ِهِعَدَي ْمَل ْنِإَو هَل ُنوُكَيَف ضزألل يِبحُمْلا ىلإ ٌرْمألآ
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 م

 [ رطل كر يِف ] لصف

 « مالسإلا : َءاَيشَأ ةثالَبب رطِْا ٌةاَكَز ْبِجَت

 ٍريِعُم ْوَأ يْكُمَو ٍرْكُم وأ ٠ ِرثْشُمَو عناب ِكْلُم يف ٌراَكَرلأ َعّراََت ْوَلَو

 .راَدلأ ةَعتنَأ يف اَعَر يول اَمَك ءهِنيِمَيب ِديْلآ وُ َقْدُص «ٍريعَتْسُمَو

21 2 

 رطل ةاَكَر يِف لصف
 ءٍرطِقْلا لوُحُدب اَهَيوُجُو َّنَأل َكِلَذب ْتَيْمُس ءرطِفلا َةَقَدَص :اَهَل ُلاَقْيَ

 ةَرطِْلآ َنِم اَهّنَأَك ءامرخآ يف َِّملآَو ِءاَمْلأ رْشَكب طفلا ُةاَكَر :اًضْيَأ ُلاَقيَو

 «[يلَع سانا رم لآ هللا ترفل : ىّلاََت ِِلْوَِبُةداَرمْلآ ةَقْلْحْلا َيِه ينل

 َناَضَمَر ِرْهَّشِل ٍرطِفْل ٌةاَكَر : حاّرَجْلآ نب ٌعيِكَر َلاَق .[م: :ةيآلآ /موُزلآ ٌةَروُس ]

 . ةالَّصلأ َناَصَقَن ُدوُجم ا رْيجَي اَمَك مْوّصلأ َناَصقن ٌريَْت واصل هس ةَدْجَسَك

 :اَمُهْنَع ُهللأ َيِضَر َرَمُع ٍنْبَأ ربخ عاَمْجِإلأ لبق اَهبوَجُو يف ٌلْصألَاَو

 ْوَأ ِرْمَت ْنِم اًعاَص سلا ىلع َهاَصَمَو نم رطل َةاَكَر ولأ ُلوُسَر َضَرَ

 يمول َنيِمِلْسُمْلا َنِم ىّْنَأ وأ ٍركَذ ِدْبَع أ رح ّلُك ىَلَع ٍربِعَش ْنِم اًعاَص
 .[لك4 0

 : ُهفِرْعَبَس اَمَك ةَعبْرَأِب لب (طَئاَرَش ٍةثالَثب رطِفلأ هاك ةاَكَر

 :لك ِهِلْرَقِل ٌيِلْضَأ ٍرفاَك ىَلَع َةَرَطِف الق (ُمالْسِإلا) 1

 ُهْلاَق ٌعاَمَجِإ َوَهَو «[الغ١٠4 :مُقَر 03007 /؛ ٌيِقَْيَبْلاَو ؛! ١/١ ُيِبطَمَراَدل] «َنيِمِلْسُمْل
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 ١١+ تنيبشلا بيطخلا َدّمخَأ نب دَيَحُمِل

 ٍلْضَمْل ٍدْوَجُوَو « َناَضَمَر ٍرْهَش نم مي رخآ نم سنشلا ِبْوُوْعَ

 . ميل َكِلَذ يف ِهِلاَيِع ِتْوُهَو هِتُْف ْنَع
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 اًيلاطُم َسِْل ُهَنأ ُداَرُمْلاَو ءاَهِلْمُأ نم نيل َوْهَو د ٌةَرْهَط ان ُىِدْرَواَمل

 ُةَتدْؤُم هْيِلَع ْنَمَو ٌدَتْرُمْلأ ٌهَر ذ اّمأَو رجلا فاه فا نك جبار

 :ْسْمّسْلَ ِتَبَرَع لَو ُدَب رُمْلَأ ُدْبَعَل دبع اَذَكَو مالْسإلأ ىلإ هِدْوَع ىَلَع ٌةقوقْوَمَف

 ُمَرَلَتَو .مالشإلا ىلإ دوي ىَتَح رن ُمَرَت مَ دز هَ فاح ُمَرلَت نمو

 .اًمِهْيلَع ةَعمتلاَك مِلْسْملآ ِهبيِرقَو مِلْسُمْلآ ِهِقبِقَرٌةَرطِف يِلضألآ َرِفاَكل

 اضع مو رج اذ ينل لك بوز: : ينال طْرَّشلأ ()

 َدُب الَو ءيِضاَمْلَآ ِرَبَحْل يف َناَضَم : ْنِم رطفلا ىلإ ثيِدَحْلآ يف ة ُةَفاَضُم اَهَنأل

 اَذإ اًميف َكِلْذ نأ ُهَهَْيَو دوعن هلو دقن أ اق

 ذه

 بيرف ةقفن َو أ قوة أ ني يقو يف اه كا ذأ ذاق

9 
٠ 

 ؛اَمهِتَبْوَن يف َلَصَح ٍبوُجْوْلأ َتْفَو ْنأل ؛امهلَع َيِهَ َكِلَذَك ني وأ َنْيَب
 ..ةغَ دلو نم وُ وُلد تان م عم

 595 2 1 اد تحشْسأ ِ 7 9 2 ل َلّوَأ ِةالَّصلا لْعِف
 كه 89 ا 2 0 2

 هتوق ْنَع) . لضاَفلأ أ «(لْضَمْلا ٌدوُجُو) : طودشلا نم تلال ()

 ين) ءةّيِكلُم وأ ةّيِضْعَب وأ ِةَيِجْوَر ْنِم (هِلاَيِع) ْنِم ٌةَتقفَن ُهُم ُهُمَرلَت ْنَم (توَُو
 . (هتلْيَلَو) . ٍديعْلأ مَْي : ْيَأ ( ميلا َكِلذ



 « ءاَجش ىبأ ٍظاَفْلَأ لح ىف غافلا 41 ١

 ةةملتملا < مو 125 ه2 حو
 يملسملا نم زلت نَّمَعَو هسفن نع ٌيكزيَو

 ماَتخَي هب نيقنال ٍمِاَحَو نحس ْنَع اليئا َنوكي نأ اًضْيَأ ُط د و

 ُهَجاَتْحَي نأ مِداَحْل ٍةَجاَحب ُداَرُملَأَو ؛ ريهطتلا عِماجب رقع يف امنا
- 

 هه 0

 ؛اَهَلَر رد الف ِهتَيِشاَم وأ هِضْرَأ يف هِلَمَعِل ُهْنَجاَح ام « هنّوُمَم ٍةّمْدَخ وأ ِهتَمْدِخِل

 والا جربو ب قالب امها ركب نيس ناكل موب قتاللأب جَرحَ

 ٍناَسْنِإ ةّمْذ يف ٌه ٌةَرطفْلا تس تست ْوَل مَع حيل يف ُنِعِفاَلأ ُه ٌةَرَكَذ امك كلذ ُهَم

 5 ُمْبَأ ُطَرَبْشُيَو ءِنوُيُدلأب ْتَقَحَتْل ٍذِديِح اَهّنأل هُمِداَحَو ُهْنَكْسَم اهي ٌعاَبْي نإ
 ؛ وبدلا ف َُل قي نأ مك هوو هب قلي بق تن نع الضان هن

 0 عوُمْجَمْلأ» يف ُهَحَجَراَمَكّيِمَدآل ْوّلَوِِدْيد ْنَع الِضاَف هنو ُطَرتْشُي اَو

 9 قيق و َلَع ةَرْطِف الم ةيَرْخْلأ : ْكَصُمْلا ُهَكَرت يِذَلأ ُعباَولأ ٌطْرَّسلأَو
 نأ هكلُم مَدَعِلَف ةَحيِحَص َةَباَتِك ٍبئاَكْملأ اك هور علو نع

 هبي رف ُةَقَفَت اَلَو هِلاَم ةاَكَر هْيَلَع بِي آل ْذإ هكْلُم ٍففْخَضَِق ُروُكْدَمْلا ُتَناَكْمْل

 ًةَدساَف َةَباَتِك ِبئاَكُمْل فالخب هلالقتْسال ُهْنَع هِدِّيَس ىلَع ٌةَرطف الَو

 الم مس نع
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 ةَرطفْلأ ّنِم مري رح هب نمو هنت ِهيَلَع ْبِجَتْمَل نو ِهِيَس ىلع ُهَنَرْطِف

 نيب َةََياَهُم آل ثْيَح < اَذلَه « يقابل كلام ىَلَع اَهيِقاَيَو ةَيٌرُحْلأ َنِم هيف ام ِرْدَقب
 هل

 مص

 هيَ يف ْتَعقَو نب ٌةَرِطِفْلا ِتَّصنخأ َةَياَهُم ْتَناَك ْنإَ ءهضعب ِكِلاَم َنْيَبَو

 . ُكَرَتْشُمْلا ُق قيق دل َكِلَذ يف ُهلْتمَو

 : ه0 وعيب عودي هومر هك هس تر
 ِهِقِيِقَرَو ِهِضْعَبَو ِهِتَجْوَر (ْنِم ُهتقفن ُهُمَرلَت ْنَّمَعَو هِسْفَن نع يكِزيَو)

 . (َنيِملْسُمْلا)

 3 3 ع



 0 0. هم م
 اللا ٌينيبرْسلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَّمَحْمِل

 م 6 ا. عاما. ناس و. دم هس هس يو وده هع يعده و هله د. سال و وأو جام د سلوا « هاو سه اهو ها وو. عاق وياهم عاق ساولا»

 ِكّلُمِ هم همر ْنَم ٌةَرْطِف ُهَمِ أ هيت هر هل نم كِل طِباَص : هيَ
1 3 

 ِِء | أ 0

 ْنِم ئَنْشبْسَأَو ْمُهَنَع يْدَوُي اَم َدَجَوَو َنيِمِلْسُم اوناَك اَذإ ةّيِجْوَر وأ َةَباَرَق وأ
2 
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 : لْياَسَم طباضلأ اذنه
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 ْنِإَو .رافكلا َةَج ةَجْوَّرلَأَو شلت قفل ٌةَرْطف ا

 . ظَنيِمِلْسُمْلا َنِم» : قباّسلآ ِرَبَحْلا يف كي ِهِلْوقِلْمُهَّنَعَفَت ْثَبجَو
5-9 
 ع

 هتقفن انيَجوأ ذو و وأ تق ازغ عوز اود ُمَرَي ال اَهْنِمَو

 ؟ِهرْيَغ ْنَع اًمَحَتي فيكف هسْفن ةَرطْفَل لَه
 ع

 و

23 
0 

 أ َسِئَلُهّنأل ءووْحَنَو هبسك يف

 قتت يو ذو تيتو هيأ ةعذ طف نال ميال اهب

 فالخب ُدَلَوْلأ اَهلَمَحَتَيف هِراَسْعِإ َعَم بلل ٌةَمِزآل ةَقَمَتلأ َّنأل ِدَّلَوْلا ىَلَع
9 

 نك 8

 . ةَرطِفْل

 . هتَرطِف َنوُد همت ُبِجَت ٍلاَمْلأ ِتْيَبُدْبَع اهْنِمَو
 .هيرطف نوُذ قف يملا ملي بكا نع رجالا اهئ

 ىلع ُهَتَقْفَت َطَرَسَو ُهَدبَع َرَجآ ول هنأ «مألا» يف ْبَلَع صن ام اَّْمَو

 .ِهِيَس ىَلَع ةَرْطِفلا َنِإَف رِجْأَتْسْمْل

 لماع َعَم ُهَلَمَع َطَرَش اذِإ ٍضاَرِقْلَو ٍةاَاَسُمْلأ يف ِكِاَملأ ُدْبَع اَهْنِمَو
 . هِدّيَس ىلَع ُهَنَرْطِْفَو ه ا

 ءاَمُهتَرطَف ُبِجَت الَق ٍدِجْسَمْلآ ُدْبَع اَهْنِمَو ةَقْمَتلاب ُدْيَعْل أ َجَح ْوَل اَم

 .هْيلَع اًقوَقْوَم وأ ُهَل اكْلُم ٍدِجّْسَمْلأ ُدْبَع َن 1 ّوَس اًمهتففن 0 َوَدِإَو
 ريل« مسا لس ل
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 دلي تق * 2(

 ِهِدلَي توق نم ' اعاص

 . طاَبرَو ةَسَرْدَمَو ٍلُجَرَك ِنّيَعُم ؤَأ ةَهج ىَلَع ٌفوُفْوَمْلآ اَْنِمَ
 لنا ل دَيَس مل ادْبَع َناَك ْوَأ بوُجْوْلا َتْفَو جول َرَسْعأْوَلَو

 لست امك ُقْرَمْلاَو ءهِراَسي ِءاقتنال اَهَجْوَر اَلَو اهُمَرَْت الف ةَوْحْلآ ال اَهُنَرْطِ

 . اهل دّيَّسلأ ٍماَدْخَتْسال م ةَمَآْلآ فال اَهَسْفت ةَرْحْل

 رم

 هه 9 22 هه

 يفَو ءاّيِدلَب ناك نإ (هدلَب توق) ٍبِلاَغ نم اَعاَض) ِهسفن ْنَع يّكّرُيَو

 ريُمْلاَو ؛ يحاول فالخأب فخم كِل ءَلَحَم توق ٍبِلاَغ نم بَ
 توق ُبِلاَغ آل ؛عوُمْجَمْلا» يف اَمَك ِهَئَسل توق ُبلاَغ ِتوَقْلأ ٍبِلاَع يف

 . (هطيِسَو» يف َيَِرَعلِل اًفالخ ٍبوُجْوْلآ تن

 هِصْقَنل ٌنسْكَع لَو اًريَخ َداَر هنأ نذل لآ ت توكل حكضألا ثول طوخ

 ٌدوُضَقَمْلأ ُهَّنأل تاّيتقالأ دايز يدكلاَ ىّلْعألا يف ٌُراَِْعالأَو ؛قَحل نع

 ٍرمَّتلآ َنِم ٌرْيَخ ٌريِعّشلآَو ءِريِعشلَأَو بيرل َنِمَو ِزرَألآَو مَآ َنم رمح بَ
 ؛ ئلؤألاب ُهنم ٌريَخ ُريِعشلاَف ءبيب لآ م عراد .تافال فلق

 . رمت َنِم ٌدْيَح َوَُألا ولولا ناري زيا وُ ني

 هتجؤ رك هثَرطف ُهُمَرْلت ْنَّمَعَو ءٍبِجاَو توق ْن م هس هِسفن ْنَع جِرْخُي ْن 0

 000 اريح داو هَل هب ىلغأ هنذإ ُهْنَع عريب نَمَ وأ هيرو دبع

 ٍنيَسنِحلا دحأ ناك نإ « ِنْيَسْنج ْنِم ٍدِحاَوْلآ صْخشلأ ٍنَع َجَرْخْمْلا َعَّضلأ
 ِءطُيَو ةّسْمخ َةَسْمَح َوْسْكَي نأ ِنيِمَيلأ ِةَراَمَك يف ُىَرْجُب آل اَمَك ءٍبجاَوْل َّنِم ىَلْع مك م 7

 أ

 )١( هعلض لوط بعكم وهو ١4,7 اًرتم يتناس .



 537 0 00 نين سو

 . 90ِعقاَرعْلاب ُتْلُتَو لاَطْرَأ ةَسْمَح : ُهُرَْقَو

 ْؤَأ ِنْيَدْبَع ْيَمْصِن ٌدِحاَو َكَلَم ْنَأَك نين ِنَع َعاّصضلأ ّجَرْخَأ وَ ام ةَسْمَح

 ْنِم ُهَجّرْخَأ ْوَأ ؛عاّضلا ٌضيِعْبَت ُروُجَي ُهَّنإَف توقلا يَمِلَتْخُم ِنْيَدَلَبِب ِنْيَضَعَبُم
 ايف تلال تاو يف ناو ؛ بلندر هَ يع
 اوقف فحل ولاَ نأ ل : ىّلاَحَت ِهِلوَمِل تاَيتفالأ يف اَمالْعَأ ُّلَضْفَألَاَو ريت
 . [537 :ةيآل ا /نارْدِع لآ روش "1 4 نوي امه
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 ٍناطيِلَحْل َناَك 6 ْنِإ رْيَحَت ريِعّشلاِب طوُلخمْلا َحمَفْلا َنوُاَتقَي اوُناَك ْوَل : :ةيبْنَ
 0 ْنِم َبَجَو َرْثكأ اَمُهُدَحَأ َناَك ْنِإَف ءَِوَس ٌدَح ىَلَع
 رْجْبالَو ءيَلَع بِجاَوْلآ فضّل ْجِرْخُي هنأ امُهُهَجْوَأ ءِناَهْجَوَف اذ ْنِم اًهْضِنَو

 ع يَ ان «وطملج نب مال أ ضعي نأ زوجي ُهنأَرم امِلٌرخآلآ

 توقيع َرخآ لَم يدوم دك ِهنَع دوما لَحَم توق ب بلاعب بريل
 ُهْنَع اَهلمَحَتَي مث ِهْيَلَع اَلَوَأ ْبِجَت وطفل نأ نم ٌحَصألا ىلع ءَبْهْنَع ىَدَوُْا َلَحَم
 أو ايا هاج لاق مكيف بدك لعم فرخ مل نإ يمَّوُمْلَ

 جرْخُب وأ ويف هنأ لْضألاَنأل ؛ لإ ةَلوُضودهعلحم رخآ توف نم ةوطف جرخُ

 ترجم نم جرخُي يل لحَمْلا ُثوُق ْنَكي ْمَل ْنِإَف ِةاَكَّرلأ لقت ُهَل َّنأل مِكاَحلِ
 يفي ساراس ام

 0 .اًمُهَنْيب رّيَحَن اًبْرَف ايِواَسَتُم ِناَلَحَم ِهبْرقِب َناَكَنِإَو هَل َلاَحَمْلا ُبَرْكأ رع

 : ْيَأ (2 (ٌيِقاَرعْلأِب) ٍلْطَر (ُثْلثَو ٍلاَطرَأ ةَسْمَح ١ ِنْرَولآِب عاّصلأ : ْيَأ (ُهُرْدَقَو)
 نإ

 . يِداَدعَبلأِب

 )١( لداعتو  5,70٠اًبيرقت حمقلا نم اًمارغ وليك .
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 ؛ عاَجش يبأ ٍظاَفلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا 0

 ورا. .٠ هاو ماسه ا. م اه و هاو يو ىو ده ده د هاه هاه هيف اه هاه اه هي و هوه واو واه هاف عه عاده ا.د. د. او ده اه هاف

 «ٌلْيَكْل هيف لصألاَو « هعضوَم يف ٌداَدْعَي لطَر ِناَيَب ىف مالكلا مدقتَو

 هراَيْغِم وَ َدِجُو ْنِإ يوب عاصلاب 5 لاَ ار اراهظتسأ نزولاب د رق ا امَّنَِو

 جر نَّفَكِب ِتاَنَفَح ير ُءاَصلأ :ٌةَعاَمج َلاَق 08 5 يف دي
2 

 اًريِسَي اَنْيَش َديِرَي ْنَأ ُهَل يِنَبْيَو ءِناَحَدَق ّيرضِمْلا ٍلْيَكْلاِب ٌعاَّضلأَو
 َناَك : ةَعْفَرلا نبأ َلاَق َكِلذ وسن ْوَأ نيت ْوَأ نيِط ىَلَع اَمهلاَمِْش ٍلاّمتال
 ُبْطْخَي َنيِح ُلوُقَي ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر ٌيِرَكْسلآ نيّدلآ ُداَمِع ِةاَضَقْلآ يِضاَق
 ٍنيَطلأ نم ٌمِلاَس ِهِذَه ْمُكدَلَب لْيَكِب ِناَحَدَق ٌعاَّضلأَو رطل ٍديِع ةبطخ ٌرْضِوِ

 . ىهتنأ . ْحْمَقْلا الإ ِِذَه ْمُكِدَلَب يف ُىِرْجُي اَلَو ءِثْلَغْلاَو بْيَعْلأَو
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 يف اًعيِطَل ىْعَم (ةَعيِرَشلأ نِساَحَم» يف ٌيِشاَّشل ُلاَّمَمْلا َرَكذ :ٌةَدْياَف

 ما ِةَناَكَتَو دي يف بنك ايا عَ ا أَغو .عاضلا باج

 َبِقَع َةَحاَرَو ٍروُرُس ماي اَّنأل ايف ُهَلِمَْتْسَي ْنَم ُريِقَمْلا ُدِجَي آلَ ُهَدْعَب
 ريل نم اطزأي اََقاريخ هذ اصلا نم لص يلا موصل

 دلل ل ا تا رم امك ثْلْتَو ٍلاطْرَأ ةَسْمَح َعاَّضلآ نإ
 الطَو م وي لُكِل ماي عب ِةَعَبْرَأ يف ريِقَمْلأ ةيافك َوُهَو كلذ ُهِْم ين

2 3 



 5 0 ص مره 6 ياو

 .٠ ه .او هو د« و. دى. اع اد. او ده دو د. ده د. داق د هم جاما. عاوأ و اه وه واع عاق دع جاو اه ا. واو ده ده ها # واوا مج جاه ها« و وا»

 2 مه وكص ظط ومو

 ةفضن وأ ُرْشْعْلَأ هيف ُبِجَي يِذَلَأ ٌتوقْلأ بجاَولأ عاّضلأ ُسْنِج :ةّمَ
 «بيبّرلأَو رْمَتلأَو ٍريِعَّشلَو ٌرْبْلاَك ءِتاَرَّشَعُمْلا ضْعَب يف َدَرَو ْدَق َىمّنلأ َّنأل
 (نْيَحِِحَّصلَأ» يف هِتوُبتل ًطقألا ٌِزْجُيَو «تاّيَتقالأ عِماَجب يع يِقاَْلآ سيفو

 ه

 59 ديل عوزنم دم ريغ ٌسِباَي نبل َوُهَو «ء[ة46 ! : مُكَر .مِلُْمَ ؛ءاوم5ك 0 «ٌيِراَخْبْلا]

 وع 2 3 35 5

 هنوف َوُه ْنَمِل هَ اللا نك ارجو معي عَ ري مل ٌنْبَج ُنَبَل ُانْعَم يِفَو

 دق كلذ نم ٍديزلآ | عون اًمَأ ءةَرِض ا لف 32 ناك وع

 لَو (07ٌودْعَم ءيفاَكْلَ حتفب َوهَو كشكل زي ِ اَذَكَو ئزْجُي

 اعد أ يأ نم ملم الو ملل الو ننس او و املأ لَو ضيِخَمْل

 «ُحلمْلا ُْبَسْحُي ال نكلل ىِزْجبَ يسيل حلم فالخب (ةَرَهْوَج حلملأ
 .اًءاَض هن طِقألا ضخم نوحي اًرْذَق جب

 هكيل كلب َليقتسَي ال هنأ ؛ يملأ هيوم ةاَكَ ِهِلاَم نِم جرخُي نأ لْصَألَو

 __ وَلَو هند اَِإُهْنَع اَهُجاَرْخِإ ٌروُجَي آل ع يبن ينجو دعو وك لوف ربع فالخب

3 

 ني ال وصح وَ ريو لك مل يق يف ريو روم أ ٍناَرسوُم لرش
 اقم نهؤل لخم تُ ْجل ٠ "جالا فون يا

 ًاَدتْبَأ ُبَِت اَّنَأ َحَصألآ َّنأ ْنِم ّيَم ام ىَلَع ءانب 'ٍعوُمْجَمْلا» يف هب َحّرَصَو
 . يدَوْمْل اَهَلَمَحَتي هت ُهْنَع ىَدَوُمْلا ىَلَع

 2 د1

 وما ىف 3

 ٍضِياَحْلا ٍبئإّرلآ نيل ُْبَدَسُْمْلا ءُفََجُمْلا هت ْقوُلْسَمْلا ُحْمَمْلا : يأ ُلْغْْبْلا ْوُه ُكْشْكْلا )١(
 و

 8ع (ويو عليكو



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْأ لح يف ٌغاتمإلآ 1

 ِةَرَقْمْلِإ ُتَقَدَصلَ امتإ © 8 ىَلاَعَت ِهِلْوَق يف ٍرْيِرَعْل باَتِك

 َنيِمِرَدَعْلأَو ِباَقَرلَأ ِفَو َمُييوُلم ةَقَلَومْلاَو اَهيِلَع َنيلِمَمْلاَو نيك ملاَو

 [ 0 : ةيآلا /ةبوعلا ةروس 41 4 ليس يَ هلأ ليديس وو

 اَهيفحتسُم ىَلَع ِتاَوكَرلأ :ْيأ ءتاَقَدَصلَأ مشق يف ْلْضف
 ٍرَخآ يف ُْنَصُمْل اَهَرَكذَو ءاَهِلِذاَب قّدِصِب اَهِراَعْشِإل َكِلَذب َتَيمْسَو

 ْم ْتَسْنَأ َو َوِهَو ىمَألا» يف نع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر ٌيِعِف ٌتيِعِفاَشل ٍماَمِواِل اَعَبَت َةاَكَّرلَأ

 مَ ِءْيَمْل ٍمْسَق َدْعَب يَ عب اه (ٍحاَهْنِمْلآ» ٍركذ

 ةَيِناَمّثلأ اَهِفانْصَأ ْنِم ناك ِفْنِص يأ ْنِم (ُةاَكَّرلأ َُقْذََو)

 َو ءِكاَمْل ]أ ُلَحَم يف ْمِهِدوُجُؤ َدْبِع (ةَيناَمَّتلا فاتضألا) عوج (ىلإ)

 62 1 ىَلاَعَت ِهِلْوَق يف ٍزيِزَعل هباَتِك يِف ىَلاَعَت هللأ م ُهُهَرَكذ َنيِذَّل)

 بِففنيِمِردَعْلاَو ِباَقَرْلأ ِفَو ميمو ف1 نوبل يكسو قتل
 :ب ٍرْضَحْلآ نم لع لق ([ : ةيآلأ /ةَيؤَتلأ ٌةَروُس 3 * ُليِبّسلأ ِن نئأو هللا ليس

 فال قو امن .َْلَع ْعَمِجُمَوْهَو ِجَِْعِل فَرضُت الاَهّنأ 4امتإ © »
 ةَعبرألا فاتضألا َلِإ تاَقَدَّصل ٍةَميِركْلأ ة ةَيآلأ يف ٌفاَضَأَو .ْمهِباَعيِتْسأ يف

 رمش يورط يف :ب ةريخألا َةَعَب ةَعَبْرألأ ىلإ كْلُمْل مال «ئلوألا

 مل اذإ ىَّبَح 9 < ةريجخألآ عيال يف هِيَ « ىلوألا َةَعب َةَحَب :زألا يف ِكَلُمْلا قالب

 . يتأي ام ئَلَع ىلوألا يف هفالخب ؛َمِجّرتْسُأ اَهِفِراَصَم يِف ٌفْرَّصلآ ٍلْصْحَي

1 8 

1 



 مافاد. م اواو اد. دو اوافق .او عاق و و او عاف و راو م اماه راو ردو عاج ع وو عاوز و وح جاو علاجا هع او اه و اعلاو

 هت - أ هلا ساو سول ري كل © سا 52
 ؤأ اَمُهَعيِمَج عقي هب قي بسك َو هل َلاَم ال ْنَم َوْهَو ُديِقْمْلأ : وَ

 املَع ةنم ُهل َّدُب ال امم اَهَرْيْغَو انكسَم َواَّمَسْلَمَو اًمَعْطَم هتيافك ْنم اَعِق َءَقْوم اَمُهَعوُمَْجَم

 3 0 0 م هل هير رم 4 ”اهاع ه س2 10-0 م 2 ليس عل

 الإ بستكي ال ؤأ كل لَو ةَرََع لإ حاشي ْنَمَك هزم ٍلاَحَو هلاحب ٌقيِياَ
 له 02 هي هك ساس وتم ساس + تك و اس ع كس وك تجي كا ىلع

 . رثكأ ْمَأ لقأ مَ اًباَصِن ُهَكِلْمَي اَم ناكأ ٌءاَوَسَو «ةَعَبْرَأ وأ ةثالثؤأ نْيَمَهْرِد
 3 رق م جس 2 د 0. ىم هما مه ها يعر و 8 ص همر

 ْنِم اَعِقْوَم ٌعقَي هب قيال بسك ْؤَأ لام هل ْنَم ّوهَو «نيكْسملا : يناثلأَو
 0 ّ 0 43 7 م منال - م ََ ماس © سر هه

 0 0 ا

 بف بدك .جاعن غال بنس أ جو أ بي ب

 ٌيِعْرَش ١ ملعب ِهِلاَعتْشال اًهْنم ُهْعَنْمَي ُبْسَكلَأَو «َلِفاَوَ ِِلاَعتشَأَو هتيافك َرْدَ
2000 22 

 دل خنت الو. دياَك ضر ل نم ُهْحَنْمَي ٌبْسَكْلأَو ةليِصْحَت ُهْنِم مات

 يلح رَمِب ًّ ُهَل َلاَم آلَو ءاَهُجاَتْحَي ُهَل ] ٌتْدكَو ُهَباَيِيَو ُهُمِداَحَو و ةنكْسَم *ّم اًضِنَأ

 آلآ هن ا أ هِلاَم ىَلِإ لِصَي ْنَأ ىلإ هيِفْكَي اَم ئَطْمُيَق لجو وأ

 . نيك أري
 ةاعغأ ا كلت بيكو اهيخي اتت قاَكَّرَلأ ىَلَع ُلِماَعْلا :ُتناَثلَأَو

 ضاق ال ٍناَمْهّسل يوذ ُعَمْجَي جيو ذأ ْمُهُعَمْجَي ٍرِشاَحَو ٍمِساَقَو لاو :ألآ ٌتاَبرَأ

 ٍدَّصضْرَمْل ِسْمْخْل سمح يف امهم لب ءَةاكّرلأ يف اَمُهَل ّقَح ا ءلاَوَو
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 تفعيل

 ا

 نال

 نا

 ميسا



 « ءاجش أ ٍظاَملَأ لَح يف ٌعانفإلا » 5

 - ع 00 مآ ماس 1و كد

 ملأ ْنَم َوْهَو .فيلأتلا َنِم ِبفلَوُم ٌعْمَج ءُهبولق ةفلوملآ : بلاد
 ا 2 وه لش ؟َى ا 8 0. 2

 َناَك اَذِإ ٍناَيطْعُي نإ ناَريِجَألآٍناَمسِقلا ِناَدَهَ كَ ينام وأ راك ْنِم هيلي

 يف ٌربَتْعُ يدوم لون .كِ تع 2 يع ص 5 وف ممفاطغإ

 7 يك زوار امك كلذ امهف طيش 2ث وَ

 .ْمَحَن اَمُهُحَصَأ ءِناَهْجَو ؟ِةَمَلَوُملآ َّنِم , ٌةَأْرَمْلا نوكت ُلَهَو

 كرم رْيْغِل ةَحِيِحَص َةَباَبَك نوُيتاكملا م مُهَو ُباَقَّرلَأ : ُنِماَحْلأَو

 نإ قْيِعْلا ىَلَع ْمُهَنيِعُي ام موُجلآ لو َلبَف وأ ْمهتاَداَس ذِي لَو َنَطمُبَ

 هِتاَكَز ْنِم ىَطُْي الف يكَرُملا ُبَناَكُم اَمَأ ؛مِهِموُجَب يفي ام ْمُهَعَم ْنكَي مَ
 .ُهَكْلُم هِنْوَكَعَم ِهْيلِإ ةَدِباَمْلآ ِدْوَعِ اكْيَش

 هل هل

 وأ َناَك َةَعاَط حاَبُم يف ِهِسَِْ َنياَدَت ْنَم : ةثالث َوُهَو ُمراَعلأ : ُسِداَّسلَأَو

 ذأ ةَقدص نو باو ءِرَخَك ؛ 37 لم يف ةصنت يف وس ١

 مخي ملول امو نم لو هي ةرصو يختل نال
 نب فخ ا وقل ني لا : يأ ءِنْيَبلأ تاذ حالصإلا َنَي 00

 رت هني ايت هل عش نبق هب هلي يف اغا ني

 َمَم َرَسْعَأ ْنِإ ئطْعُيَف ٍِناَمَضِل َنْياَدَت ؤأ َةَمَركَمْلا هِذَه يف اًبيِغْرَت اًيْيَغ ْوَلَو



 ١ ٌينيبْرْشلا بيطَخْلأ َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمِل

 هما. ا. ا. راي د. ها. ده سه اع و ده ده ولو هاو هده دعاه سلو .اوه ده وأو د. ايدو دس هع دو ده اقوا ها واو وا. و اعاه واق علاه

 لَو ىَطْميَف ِداَهِجْلاب ٌعَوطَتُم كَ ِزاَغ َوُهَو لكك 7
 ْ وَلا َلَع هَل ةَناَعِ اً

 يف هب ٌراَْجُم وأ ِةاَكَّزل ِدَلَب ْنِمِرْفَس ِشْنُم َوُهَو «ليبّسلآ ُنْبآ : نِماَتلآَو
 هِرَفَسب ةَيِصْعَم لَو جاَتْحأ نإ ِهَِفَس

3 5 

 َلِهَع ِهِمَدَعَوٍةاَكَّرلأ ِقاَفِْتْسآ َنِ ِِْيَغ أ ماَمِإ ْنِم َعِفاَدلآ ء نم :ٌةيِْنَ

 ىَعَدأ وأ ءِنيِمَي الب َقّدَص مالْسِإ َفْعَض عد ِنِإَف مَلْعَي ال ْنَمَو ءهِمَلِعب
 فلكي هَل هنأ فرع ٍلاَم فَ ؤأ لايم عدا نإ ال َكِلَذَكم هن م وأ او
 نبآَوِزاَغ َقْدُصَو ملم ْيقَبَو مِاَخَو ِبَتاَكُمَو ليات اهيل

 رس هر رو م 8 َرَجَأ اَكَع ب622

 هنيلاَو ُفاَدَحَأ ام مُهنِم ٌدرتسأ هلْجأل اذخأ اَّمَع

 سائل َّنْيب َنْيَب ةضافتْسأ يلا نع يو نأ رع يي زابخإ اه
3 

5 
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 ااَقع هنايطُي ام ٍناَِشْ «ٍبِلاغ ٍرْمُع ةّياَفِك ٌنيِكْسِمَو ٌريِقَف ئطخُي
5 

 ُنسسْحُي ال ْنَميِف . ف اذنه ؛يِزاَْ يف اَمك لل َيِرشَينَأ مام هنالِخَتْسَي

 يرش ام يق ةقزجب بكل ْنِسْحُي ْنَمامَأ راج َلَو قرب بكل

 هير يِقَي ام هيف ةَراَجَتلا نسي + ام هب يِرتْشَي *ي ام طيف ة اجب وأ ءاقتالآ



 ٌلَح يف ٌعاَنَقإلا » ف

 أ ئلَع ٌرِصَتقَي الَو « ْمُهْنم ٌدَجْوُي ْنَم ىلِإَو

 . َلِماَعْلا الإ

 . اًمِهِنْيَد ِءاَقَو ْنم ُهْنَع اًرَجَعاَم نْيَيَلأ تاذ عار ٌتَتاَكُم '
 هت

 لام هقيرط ىف ُهَل َناَك نإ ُهَلاَم ؤأ ُهَدِصَقَم ُهلّصَوُي اَم يبس نبأ ىل يو

 هذآ وو - 22 32 2 22 2
 م 00 ريس عار رف ماس ( يح( اع ا تحسم ل هه نا ىلا ره سلس ىف ةهوريار

 الف هكْلْمَيَو «هلايِعل هل ةَماَقِإَو اَباَيِإ اًباهذ هوزغ يف َهَتْجاَح زاغ طي

. 5-4 10 2 

 ل ةزخأ لب لياقل
 .اتفادخإو دأب مِراَعَو رفع قاقشينأ انفص هيف مَ

 ْماَمِإلَأ مس نأب «َنكأ نإ مقل يف هي

 «َلِماَع ال ذإ ُكِلاَمْلَأ َمَسِق ْن ذب نكن مل قيد أ رِهاظِل اوُدَجَوَو هبئاتب ْولَو

 املأ و

 امثل فاتضلآ ُمِيِمْعَت ُبِجَي َي (2) 2 5
. 
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 سد ا” ساو يع 4.6 هس لس

 ْنَم ْميِوْعَتَو .(مُهنم ُدَجوُي ْنَم ىلإ) غفذلا َبَجَو ْمُهَضْعَب َدَجَوَو ٌماَمإل ٍر

 نإ كِلاَمْلَ اَذَكَو «بفنِص َُك داحأ ميِمْعَت ٍماَمِإلآ ىَلَعَو ءمُهنم َدِحُو

 ل (3) اٌرصحنأ وأ اوُرصحنَي مَنِ .اَملأ مهب ىَفَوَو دلبلاب اوُرَصحْن

 هر (فتص لك ننال نم لق ىلع راصيمالآ ب مل) ٌلاَملآ مهب نْعَو

 َوُه يِذَّلَأ ليبَسلأ ِنَْآَو هلأ لبس يفي ُداَرُمْلَوُهَو ؛عْمَجْلأ ةَعيِصب 3 ةيآلآ يف
0 0 

 نأ َناَك ُتْيَح ُروُجَيَو ءُكِلاَمْلآ َمَسق اَذِإ ُطْقَْي هّنِإَف (لِماَعْلا ّلإ) ؛ سنجل
2 

 مس



 ا ءديبرّشلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 وع 2 هرب هك رار 7 7 ٠

 ةيامكلا هب تلَصح نإ ادِحاَو نوكُي

 04 م 0 م ورم سور كر 041 م

 « مهضعب ةَجاَح ْتَداَر ْوَلَو لماعلا ريغ فانصالا نيب ةيوستلا ٌبجَتَو

 هم 52 يب مس ع هل ما م يل

 اًجاَحلا ( َواَسسَتَو ْماَمِولَأ مِسقَي نأ الإ فئّصلأ د | َنْيَب ةيوستلا بجت الَو

 2و 2م ا
 .ةَي بحل ع ١

 وو مر 3 هو ود مر كم عومسم
 ٍدوجُو عَم اَهيوُجُو ِدْلَب ْنِم ةاكّرلأ لقن ُهُئِرْجُي الو ِكِلاَمْلأ ىلَع ٌمُرْسَيَو

 نك

 َلَصَم وأ اهبوُج و ِدَلَب يف فاضألآ ِتَمِدُع نإ َرَحآ ٍدْلَب ىلإ َنيَفِحَتْسُمْل

 مع َنِإَو هَل ِدَلَي بركب مهلثم ىلإ لِضاَ

ََ 
0 1 

 وأ اَهلْفَت َبَجَو ٌءْيَش ْمُهْنَع
 ْنِإ َنيِقاَبْلأ ىَلَع ُهْنَع ُهْنَع لِضاَفْلآ وأ , ضبا ُبيِصَ ُبيصَن : َّدُر ءْيَش ُهْنَع لَضَف ؤأ ْمُهَضْعَب

 لطم كرا لَ بن لَوْ ماَمإلا اكَأ مهي ْنَعْمهئِصت مَع
 .اولتوف 058 ْنِم َنوُفِحَتْسُمْلأ َمَستْمَأ لَو

 ني يع

 َرْجَأ َلَعَمَف كنْيَد ٌكَيِضْقَأ يح َ َكِتاَكَز ْنِم يل

 ُهَكرَأل َكْيَلَع ام ضقأ : نْيَّدلأ بح اَض لاَ ولو هيي ْنَع يل عهد َنوُي ُدْنَمْل

 هل فَ ول لإ هَ مول او ءاَضقلأ عَ َم هَّلَعَمَف ٍمهِتاَكَذ نس َكْيَلَع

 ْعفذأ : نْيَّدلأ بحاَصل َنوُيْدَمْلَأ َلاَقَف نيد َدِْيَلَع ُصْخَش َناَكْؤُل : :عرف

 نع

 َّلَع هزخب ل 21 نع لا يك لع نك دل راج ٍطْرَش

 . ةعيدق َناَكَْل امك هئْجُي : ليِقَو هْيَلإ هدر مث صفي َبَح < حبِحَّصلأ



 « عاَجْش يبأ ٍاَفْلأ َلَح يف غاتفإلا 114 امال

 2 51 هآ
 3 1 وم ساو

 ء«ابششَكو ٍلاَمِب ُِنَعْلأ : ْمِهْيلِإ اَهْعْفَد ُرْوُجَي ال َةَسْمْحَو

 « ِبِلَطُمْلا وْنَبَو « ٍمِشاَه ْونَبَو « ُدبَعْلآَو

 0 ع ص 6 روعمد و رثاء مكر

 (مهيِلِإ) .ةاكرلا ْيأ «(اًهعِفَد زوجي ال ةَسْمَحَو)

 ًّ 6 ع 07 2 2 مر و ورع م

 هيفكي هب قئال (بّسك ْوأ) هَدْنَع رضاح (ِلاَمِب ين 1) : لّوألا

 رْيَغ قر هب ْنَمِل اهيف َّقَح آل ْذِإ ءبتاَكمْلا ْرْيَغ (ُدبَعْلا) ينال () 2 5 ل هه 9 ا 3 0 م لكم 2

 ِتاَفَدّصلأ ِِذَم َّنإ» :ِِكي ِهِلْرَعِل (بِلطُمْلأ وْنَبَو ٍمِشئاَ وئب) : تلات و
 ٌْمِلْسُم ُهاَوَر (ِدَّمَحُم لآل لَو ٍدّمَحُمِل ُلِحَت آل اَهَّنَِو « سائل ْحاَسؤَأ يامن

 ؛؟ :مقَر 2٠١5 /0 يَ ءاَسّنلاَو ؛ 6 : مقر ك141/ /*“ َدْواَك وُبَأَو ؛٠ غ7 : مَقَر 0

 : مُقَر 000 /4 ةَمْيَرُخ ُنْبَأَو ؛4037 :مُقَر 04/0 ْنِناَرَبَطلَاَو ؛ 1060+ : مُفَر 0157/4 ُدَمْحَأَو

 (وجرْخمما يف مي وبأو 08/4 يَ ديو 111 : : مَقَر 2318٠ : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ ُنْبآَو ©

 يف ٌيِراَحّطَلَو 414 : مَقَر لالالا ٌىَقَهنبْلاَو ؛؟ و5 : مقر ال «ِمِلْسُم حصا ىَلَع

 ماا «راَثآلأ يِناَعَم حْرَشا١

 سْمُخ يف ْمُكَل َنِإ ايش تاَفَدَّصلا َنِم ٍتْيبْلا َلْهَأ ْمُكَل لِحَأ ال» : َلاَقَو

 ذ ُيِمَتْيَهْلا َلاَق ء547١1 : مقر 2307/1١ َيِناَربَطل (مُكينْعُي وأ مكيِفْكَي ام سْمْخْل

 , :يأ «[.ٌُريِثك ْماَلَك ِهِفَو سحب ُبّقَلُمْلا سبق ْنْب ُنْيَسُح هيف :41/* هِدئاَرَزلا عَمْجَم١
 41/5 يِذِمرتلا] (ُهْنِم ٍمْوَقْلأ ئَلْوَما ريش مهلاَوَمِل اضن لِ الو مكين

5 

 ا 5
 اَمّدَل

 :مُقَر ١ ٌمِكاَحْلَأَو 45317 : :مقَر 0٠ 7/5 نب اَسْنلَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص نَسَح : :َلاَقَو كقأل : : مكر

 ٌيسِلاَيْطلأَو 4 : مكر للا 7 مَقَهَْبْلاَو ديك طْرَش َلَع حيِحَص :َلاَقَو 24

 .[789377“ : مُر 3٠١ /5 ُدَمْحَأَو 4477 :مْفَر 0١ :ةحْفص



 ع. 0 00 مةاساع

 هر مقهور م - سور ووسع عر 1

 .ِنْيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقْفلَا مْسأب ْمهْيلِإ اَهُعَفدَيال ُهْتَعفن َيكَرُمْلا ُمَرَلَت ْنَمَو
 (00دواكو

 اَهُعَمْدَي اآل) .اًيِضْمَب وأ ةّيِجْوَرِب (ُهْنََم قمن يملا ملت نم ١ : عباَرلآ ()

 فتيل (ييياتصلا) مس نب ال ءاَرَقْمْلا) مْهَس سا نم 1 : ْىَأ ء(مْسأب ْمِْيَلِإ

 لإ ِةَفّصلآ َكْلِب اوُناَك اَذإ فاضل يِتاَب مْهَس ْنِم مهل اَهْعْفَد ُهَلَو «َكِلَذب

 . َةَضْوَرلأ» يف اَمَك ةَيِزاَغ لَو ةلِماَع ُنوُكَت ال ةآرَمْل

١ 

 ص

 دسعال

1 

 اْنَم) : ظفَل ىلع كمَح (هتقمَنا يف َريِمَّضل تيَصْمْلا لأ هي :ةسنئ

 00 .ةتغم ىلع الح ؛هتلإل يف ةَعََجَو
 «َكِلَدَك ُهّْنَقْفَن يِكَرُمْلأ َرْيغ ُمَرلَي ْنَم ذِإ ءيكَرُمْلاِب هِدبيْفت ىلإ ةَجاَح لَو

 .َلَمْشَأَو َرَصْخَأ َناَكَل ُهَفَذَح ْوَلَ

2 3 

 نم ُذَحْؤُ ٠ َةَقَدَص) 'نيخجلا» رتل (يفاكلل خت د١: : نِماَحْلأ (َو)

 وَعَل 4 مك ءمِلَُْو 160 مث « ٌيِراَخْبْلا] (مهت رف ىَلَع درب مهئاَييغ

 ٍمْهَس ْنِم َنيِرَجَاتْسُم اًراَمُك مهلك ُروُجَي ْمُهَوْحَنَو طاح َلاَمَحْلأَو ُلاَيَكْل

 .ٌةاَكَر ال ٌةَرْخَأ َكِلذ َّنأل .ِلِماَعْل

 م

3 1 

 : « ٍرِفاَكْلِل ٌحِصَت الو » : ْخَسْنلأ ضْعَب يف 2000(



 ّلَح يف ٌعاَبَفإلا» 7

 . اد همه و هو و او عاق ها واو دع عه اه اوان عاج هاو واه وداعا ولو ولو عاج وهاهو هع د هعاقوأ سه ع اهاق واه و واو واه هى داولاو

 رج ٍلاَم ٍروُضْحب ِءاَدألأ َّنِم َنّكَمَت اَذِإ اَرْوَف ةاَكَّرلأ ءاَدَأ ُبِجَي :ٌةيِْنَت

 ِكِلَم َْلُخَ بح يَ ِرْمَت فاََجبَو .قيتن أ عاَس وأ ٍماَمِإ ْنِم ةاكّرلل

 ع وأ ٌواَق ٍبْئاَغ ىَلَع ذب ؛لكأو ٍةالَصَ ة < يِوبْنُ ؤأ

 طَرتْشُي اَلَو ْتَضِبف ةَرْجَأ ريِرَمَتَو سلق ٍرْجَح ٍلاَوَرِبَو ءَلاَح ِنْيَد ِءاَفيِتْس

 دع 2

 ُدَقَعْلا ٌحِسَمنَي اَهِتاَوَقِبَ ٠ مَا ِةلَاَمُم يف ٌةقحَسنُ نب ةَرجَألآ َقَر

 و ( نهض ٌلاَمْلَأ َففلَتَو اَمَعاَدَأ رح ْنِإَف «قاَدَّصلأ فالخب عك د

5 2 

 ىلإ اَهْعْفَد ُهَلَو كَل واد بَ ِرِجاَط لام نع مَ اَلَط نإلِإاهشتسُم

 .ِهِسْفَنب اهِقيِْفَت نِم ْلَصفأ َوُهَو هم ِبَلَط الب ٍماَمإلآ

3١ 

 (ىوط

 دي

 يلم ََُدَص أ «يِتَقَدَص ُضْرَف ْوَ «يِتاَكَر اَذلَهَك : ٍاَكّرلَأ يف هين ُبِجَتَو

 َدَص لَو ءاَرْذَنَو َةَراَمَك نوكي ُهَنَأل ءيِلاَم ُضْوَف : يِفْكَي اَلَو ؛ةَضوُوْفَمْل

 قي مَ هيَ ّنِإَف ٍلاَم نيِيْعَت ةّيئلآ يف ُبجَي اَلَو َةَلِفاَن ٌنوُكَت ْدَق اَهَّنَأل يِلاَم

 ِلاَمْلا ِنَع اَهِلَْع َدْنع ُهيلل يِفْكَتَو ءهِروُجْحَم ْنَع َيِوْلأُمرلَتَو ريغ ْنَع
 ُهَلَو ءاَضِيَأ يف َدْنِع اوني ْنَأ ْلَضْفألآَو «ليكو وأم امل اَهِعْفَد َدْنَعَو ُهَدْعَبَو

 عا مول ب ا عوانة ا

 لاَمْلِب لح هاَكَرلأَو يّكَرُمْلآ هين َماَهَم اََ َةَماَق هُم و يكف اد نب
 7 هَ < ع 20 .ءدو 4 كض

3 



 1/ ٌينيبْرْسْلا بيطخلا دّمحَأ ِنْب ٍدَّمَحَمِل 00 0 7 م . داس وع

 ماقام دف دع اف ادع افاق هاو اه واق هو ىف يداه ف عاف ده هلق فاق فاه فاق فوافق هاف هاو واه واق هاو هاو وده ها هه

 - 0 هر - سى 2 ع ع هه أ 2 م سار ©

 ال َىِهَو ةّميقلا ةاك نآل «لطُبَي الف ِةاَباَحَم الب َةَراَجَي لاَم َعاَب نإ

 عيبلب وُ
 ُهَنأل َمّرَحُمْلا َنوُكَي ْنَأ َّنُسَو ةاَكَّرلَأ ٍذْخَأل اًرْهَش َمِلْعُي ْن

 ر# ر#

 .٠ يع تمل . 0 وكس ماسك سم هود سةر 5 ىف هب يار يع
 ٍرِهاَظ ٍبْلُص ّلَحَم يف عاب )ل ِءْيِفَو ٍةاكز معن مسي نأ «ةّيعرشلا ةنّسلا َلَّوأ

 وف سس م 006 يعم هل

 رن م اكل 8 2

 ٌيِنَغِل لِحَتَو و سلا باتل نايف درو اَمِل انس عشا ةفَدَص : م
 ٍرَْنِلَو ءَناَضَمَر يِفَو اًرِس اَهُْفَدَو ٍرفاكِل لح و قلي يب دلل ال ئَبْرَقْلا يِذِلَو

 نم ُةَجاتْحَي امي ٌمرحَيَو .لضفأ بف بيو اف بَ ورع بر

 هل ها

 هب َقَّدَصَق وَ َءاَقَو ُهَل هل ُنَظَي ال ِنْيَدِل ؤأ هِرْيَغَو هسفن ْنِم ِهِنْوَمْمِل اَهيَعو ةقفن ةقفن

 ءَقَوَو هِتَوْسِك ٍلْضَفَو ُهَنلْيَو ُهَمْوَي ِهنْوَمُمَو ِهِسْفنِل ِهيَجاَح ْنَع َلَصَف ام ٌنَسْ
 أ 117

22 

 (ٍبّذَهُمْلا» يف اَمَك هِرْكاَلِإَو د اإل لعب نإ
5-9 2 

 2 26 ب

 2 و
 فريك َدْنَعَو ِتاَجاَحْل ماَمأَوإ َداَضَمَر يف ؛ ِةَقَدَّصلأ َّنِم ٌراَثْكإلأ ُنَسُيَو
 ٍةَجيْلا يِذِرْشَعك َِلِضاَف ةتِكْمَأَو نم ةَنِمْرَأ يِفَو وَ عبو ِفسَو ضقت

 2 َلْهَأ ِهتَقَدَصِب َيِمْخَي ْنَ سي 'كيِدَمْلاَو َةَّكَمَو ٍديِعلَأ ماير 4 و
 : ِنْيَحِيِحَّصلَأ» يِفَف ؟ريسي ِءْيشب قُّدَصَتلَأ َّن ناك لَو َنيِجاَتْحُمْلاَو



 م. عم م ام نا. تام اه و ا.د. اء اوم عاق ماه واو داع جاو اها. ده وأ. ده ده عه دعه هام و هاو دسوق ة.اه دعاه هد هاه قلاع

 41١1١5 :مقَر ءال0 5/١ ٌدِلْسُمَو ؟هالال مَقَر 2371١ /0 ُنِراَخُبْلا ةَرْمَت ٌّقِشِب ْولَو رانلأ

 218 :ةَحْفَص ٌئِسِلاَيطلَأَو ؛ 877 :مقَر 2779 /؟ ناَبِح ُنْبَأَو ؛1 898٠ :مَقَر ,157/5 ُدَمْحَأَو

 ةَمْيَرَخ ْنْبَأَو 45007 : : مَقَر ءاله /ه مث ُيَئاَسَّسلَأَو ؛51/ : مقر 0١ ٌيِمِراَذْلَأَو ؛٠ عم : مَكَر هام

 :0) ري[ ند لاككفم لَعسَي مك 5 # :ىَلاَعَت َلاَقَو 11454 :مُقَر 4/4

 هْيَلِإ ُهَحَفَد ْنَم ةّهج ْنِم ُهَكّلمَتَي ْنَأ رك ٍءيَشب قَّدَصَت ْنَمَو [7 :ُيآلآ مَا هو

 ْنَأ نسي و : اقْباَون هب لطي ةَقَدَّصلَأِب َُمْلَ ُمُرْحَيَو ارب ذأ َةْضَو
 #س

9 

1١ 0-0 

1.٠6 
 مر 8

 : لآ روش 41 اب وشف يحك نيل أولاَنت نل #* : ىَلاَعَت َلاَق



 دمي ايوب مح اح كاحب هه ن1 3

 07 53 .٠ 2# 8 ام و 2 م بمب هال ََ

 <50" ٌينيبرشلا بيطخل ا دّمحأ ِنْب ٍدَمَحمِل 0
2 

 م 6 عم 07 ّو وه

 نع 00 اًكاَسْمِإ : يأ 50 0 م ٌةَروُس 19] 0 قت تدم
 8-3 00 ريب 5 ه سس < 7 2 اع

 .ةنلا حج صوصخم وجو ىلع رطوفملا نع اس :اع رسو ؟ ؛مالكل

 مظالاو 4 موو ع بيك #3 يآ اًمهالأ 0 وو . 0. 3

 ٌروُس ١1 4 مايل عاَمْجِإلأ َلْبق هبوُجُو يِف لْضألأَو

 48 :مُقَر لل/١ راكبا نع ىَلَع مالسإلا يبا : ٌرْبَخَو [18* :ةيآلآ /َرَقَبْل

 ُيَئاَسَتلاَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو .7509 :مْفَر 5/0 ُيِذِمَرَملآَو ؛15١ :مَقَر 45/١« ٌدِلْسُمَو

 وُبَأَو ؛158 : مَقَر 2/5 ١/ َناَكح ُنْبَأَو ؛5016 :مُقَر 27/١ ُدَمْحَأَو 0001 : مقر «دال/ هك

 : مُقَر 04/17 ُنِناَربَصلاَو ؛8 09 :مْفَر 0109/١ َةَمْيَرُخ ُنْبَآَو ؛ 0/44 :مُقَر 254/٠١ ىَلْعَي

 ّنِم ةيناَّتلأ َةَنَّسلآ يف َناَبْعَش يف ٌضرْفَو ء[لال0 11 : مقر 241 /+ ْنِقَهْيَبْلاَو ؛٠ 350

 . ةّرْجهْل
 هرقل سس سس رس ول

 84 3 مس الام 2 ندا هه

 . تاّرطفمملا نع َكاَسْمِإَو هنو ءمئاص : ةثالَت ُةناَكْرَأَو

 ةَيْؤَر ؤأ ءامْوَي ني الث َناَبْعَش ِلاَمْكإِب : ٍْيَرْمأ ِدَحَأب َناَضَمَر ُمْوَص ُبِجَيَو

 اوُرطفَأَو هتيؤرل اوموص» : هلك هلوقل ؛َناَبْعَش نم َنيئالْثل َهَلْيَل لالهلا

 2374/١ ُيِراَخْبْلا] (اَمْوَي نيثالث ناّبعش ةَذِع اولمكاف مكيلع مغ نإف «هتيؤرل 9 همس < همن نم كي يي 8 يدم ا اللا ا ع بتم 00

 َناَبِح ُنْبَآَو 45١١7 :مُقَر 017 /4 ْحَئاَسَتلآَو ؛١48١١ :مقَر ءال17/7 ٌدِلْسُمَو 418٠١ :مَقَر

 ذلأ نم ٌموُلْعَم ُةيوِجَوَو [4001 :مُقَر 2570/5 ُدَمْحَأَو 8457 :مْقَر 50
4 0 1 0-4 

 سس

 وأ مالشإلاب ٍدْهَع َبيِرَق َنوُكَي نأ الإ فاك َوُهَف ةَبوُجو َدَحَج ْنَمَف «ةَروُرّضلأب



 .ي 5 ايو د. اها. .اوأا وه. وأو ا ة.او عا. يو د. دراعه عاق ده ا.ه هاو. او ده. ا. دوه هاو ماع واه ودع و هاهو عاق اه اه اقلاو

 ٍضَرَمَك ٍرْذُع ٍرْيَغ ْنِم ٍدِحاَج َرْيَغ ُهَمْوَص كرت ْنَمَو ءِاَمَلُعْلا ِنَع اًديِعَب اَس 5
 َمَعّطلأ َعِنُمَو َسِبُح «ٌموُص أ ال ْنكلَو ّيَلَع ٌبِجاَو ْمْوّصلَأ :َلاَق ْنَأَك هِرَفَسَو
 ْ . كلذ مولا ةروض ذل لضختل راهن بَل

 :ٌرمُع ِنْبأ ٍلْوقِل وئاهش لذي ري مل ْنَم َقَح يف ُهنَيْوُ تبنت
 : مقَرآ ٌدُواَد 7 .ِهِماَيِصِب سل رَمأَو َماَصَق «َلالهلأ ُتْنَأَر ينأ هلك يبل

 ُهٌدْيْعَو ٌيِذِمْرَتلَأ ئَوَر امْلَو "1 :مقر] ناّيِح ْنْبَأ هةَحخَصَو ["9"

 سئل َرَمَأَف ءهِنيْؤُرب هلك َيَنلآ َدْنِع َدِهَش اًيياَرْغأ نأ 1 : مفر نيطْمرادلآ]

 0 اا . هِماَيِص
 ٍةَبْسح ٌةَداَهَش َّيِهَو ءمْوَّصلِل طايتخلالآ ٍدِحاَولأي توب ىف ْعَمْلاَو

 قوم ريح نم : م ىَلَع اًضأ مْوّصلآ ْبِجَيَو : ئوكبلا هم ةفئاَط تل
 يف يِنْكَيَو «يِضاَقْل َدْنِع زكي مل ْنِإَو ءهَقْدِص َدَقَتْعأ اذِإ ةَيؤُدلَآِب هب
 .مْوّصلأ ىف ٍلدَعِب ناضَمَر تو َّلَحَمَو «َلالهلأ ُثْيَأَر ىنأ ُدَهْشَأ : َةَداَهّشلأ

 ةَرْمْعْلآِب ٍماَرْخِإلاَو ِفاَكَتْعالأَو حيِواتل ةالَصك ُهْعِباَوَتَو :ٌيِشْكْرَّزلأ َلاَق

 قالط عوُقُدَ ٍلَجَؤُم ٍنْيَدَك كلذ ِرْيَغ يف يف ىف آل َناَضَمَر لوخُدب َنيِقْلَعُمْل

 .ٌةداَهّشلا ُقيِلَْلأ بس ْنِإ يوما هَ اق اَمَك اَدلَه . هب ِنْيََلَعُم قْبِعَ
 ع م

 َتَبث ْنِإ : لاف لاق م ءِلَْع ٍةداَهَسِب َناَضَمَر لود يضاقْلا مكَح ول

 082 مَ اَذِإ اًضْيَأ ُةَُلَحَمَو ءاَعَقَو ٌّقلاَط يِتَجْوُز وأ أ ٌدخ يِدْبَعُف َناَضَمَر

 هاميق هس هيام ه6 نك
 . هب هفارتعال تّيث هب قلعت نإف «دهاشلاب

 هك أ ًَّ 7-1 ًّّ ٍَ ٠



 2 مس همر .
 كا 3 .٠ م 0: ناموا

 َدْنِع ِداَهَتْجالاِب ِهِلوْخُد ٌنَظ ِةَدِعْلا ٍلاَمْكِإَو َةَيْؤُرلَأ ىَلِإ ٌفاَضُي :ٌةيِنَت
 ليِداَنقْلا ةيؤزك َّناَدلأ ةرامَألا نأ ٌيِعرْدَألا ُهَلاَف اَمَك ْدِماَّطلأَو «وايشالا
 لقب ٌمْوّصلآ ْبجَي اَلَو قيودا مك يف َناَبْعَش ٍرِخآ يف رئاَنَملآِب ةَفَلعُمْل
 ىف امك ؛ ةدلَّصلَأَك هباسحيب لَمْعَي ذأ ُهَل نكلَو زوجي و مجمل

 ني جا هي هذآ

 1 9 09 ٌُ 32 اَحْلأَو .رهاظلا وه اَذلَهَو باَحْضَأل ِنَع هلقنَو ُفأَرْخَأ

 لَو نأ ئَريْنَم َوُهَو ٠ ملا تنم يف ريس ريد ٍرَمَقْلا َلِزاَم ٌدِمَتْعَي
 دقَقِل عامجإلاب هب ُمْصلأ حي ا !َداَضَمَو نو ليل نب مَا يف يبل يِنَربخَ :َلاَق ْنَم ِلْوَقِب اًضِيَأ َةَرْبِع لَو ينال :ّدلآ ٌعوُلُط ٍرْهَّضل
 ٠ ٍةيؤُرلَأ يف كَّشلِل آل يئاَرلأ ٍطِبَض

 00 ماعلا م - 5 0 0 متل

 لب (ءاّيشأ ةثالث) .ناضَمَر ماَّيِص :ْيأ «(ماّيّصلأ بوجو طَئاَرْشَو)

 ٌيِلْصَألأ ٍرِفاَكْلا ىَلَع ُبِجَي الَف ءْىَضَم اَميِف ْوَلَو (ُمالْسِإلا» :َلّوَألآ

 .ٍةالّصلآ يف ّوَم اَمُكٍةَبلاَطُم ُبوُجُو

 هع سر م هر
 3 ٍر 3 صعب يف . (« َءاَنْشَأ ةعئ زا » : خّسنلا : ف )١(



 )١١( . مه م 1س 2 هةائسر عقرؤسر وامر
 موَصلا ىلع ةَردَقلاَو 4 لقعلاَو 4 غْولبلاَو

 ء يلا : َءاَيْشَأ ةعَبرَأ مْوّضلأ ُضْئاَرَفَو

 ْىَلَع

 ِلَفَع ٍليِزُمب أ إرم نع يد 5-5 58 2
 ُْؤاَضَق ُهُمَرلَيَو ءُبِجَيَف هِرْيَغ ْوَأ باَرَش ْنِم

 و

 إ : ْمَصْمْلا ُهَكَرَت يِذّلَأ ُمِاَرلآ طْرَّشلَو
 7 6 ىءو مج ىو مس ىو 9 ءءء امس 2 2 5-42 3 5 00 و
 هوحن وأ ضيخ ْوأ هؤ ! جز ال يضرم وأ ربكل اًعْرَس وأ اًسج فِي م

 ْمالْسِإ :اًضْيَأ ةعَبزأ َيِهَو ءةَكّصلأ ٍطوُرُش ْنَع ُفْنَصُمْلا َتْكَس : يبن

 قيرشَتلاَو ناَديعلأ َحْرْخَيل ليف تفَوَو ساو ضخ نع هاو ْفعَو

 . يِتأَيَس اَمَك

 ١ :مقر ١/* يِرَخْمْل] «؟تاّيئلأب َلاَمْعألآ اَمّنِإ) ل 7
 لَو اعط ٍناَسْللِب يِفَْت ال ءْتْلَقْلا اَهَّلَحَمَو ء00 مفَو 1010/7 ميسم

 .َضَْرلأ' يف لاق امام اهب ظنت طفت أ ط َرَتشُي

 < مص ماع درع 200 هل

 . ةثالثلا ةخْسن ىلَع طِقاّسلأ َوْهاَذَهَو (؟)



 ةرفؤو ٌينيبْرْسْلا بيطَخل لأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

0-9 

 نك ْمَل ِمْوَصلآ ىّلَع ىَرقتيِل رست وَ هنأ صم مال ئهاَظ : : هيب

 عدل ب َبِرَش أ موصَيِل َرَخ َوَكَسَت ول ُهَّنأ ُدَمَتْعُمْلاَو (ةَدِعْلا» يف ّحَّرَص هبَو هين

 مخمل لل دز عجل 0 وأ لكَألا َنِم َمنمآ وأ اَواَهَن ٍشَطَعْلآ
 ْضْدَعَتلا طرشي يبل تام اًمّضلأب ٌمرّصلآ لابي َرطَخ ْنإ هين َكِلذ ناك

 . مْوَّصلآ َدضَق اَهْنِم لك ِنُحَضَتل

 4 42 1 . 01007 7 هم عه
 «تييئتلا رذن وأ ءاضقك هريغ وأ ناَضَمَر ْنِم ٍمْوّصلأ ٍضْرَفِل طَرَتشُيَو .

 (ُهَل َماَِص اَلَف ِرْجَمْلأ َلْبق هلأ ةينلأ تي ل ْنَم» :هللَي هِلؤَقِل الْيَل ةّينلآ ٌعاَقِيِإ َوْهَو و

 ؟ ٌتاَق مهلك ٍداتْسِإل اًدنهب 0 :َلاَقَو ١71١7 ُننْطقَراَدلأ]

 َدُي الَو لا ُيِمِراَدلآَو

 (00ةصلأَك مْوّصلأ ُضصِقاَني ام 7 ديلا كنب يئس ٌةلِيعنُ ةَداَبع مَْي لك َمْوَص
 يف امك غلاك هيْوَص وكل بلآ تيت يف يصل مال اَهََّلَخَتَي

 لَو ءاَذلَه ّلِإ تيَِتلَأ هيف طَرَتشُي  ْمْوَص انِلْضَأ ىَلَع َسْيَلَو ؛« وُمْجَمْلا»

 اعتب عَمجْاَو لكل بالو ِلْيَلأ َنِم ٠ ديخألا ُفْضنلأ ِتييَّّشلل ُطَرَبشُ
2 

0 7 

05 
 <” ؟ع5؟ ١ لحم ١ ك4
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 : هيَ مَ اَهَدْعَب مان اَذِ اَهُديِدْجَت ُبِجَي اَلَو

 ع هاه رف م ىكى# 5

 ٍلَّوأ ْنِم مْؤّصلأ ٍطْرَش لوصخ طَرَيْشُيَو ءِلاَوَّزلَأ َلْبَق ةّئيب ب لقتلآ ُحِصْيَو

 . عاَمِجَورْفُكَك مّْصلِل فام اَهَقِبسي ا أب رام

 ٌئمريجبلا .«نّيتالّصلاك) :ةخسن ىف ()



 ) اًجش يبأ ظاَفْلَأ لح يف ٌعاَنْمإلا 000

 يه م اه و وو و اف و ولو هلو واو و هاو هع هاه هاف ده هاه هده هاف عاق عا. هاه هو دو اه دعاه اة. د .او ده اق ده ههه

 اَدَغ مياَص أ بَ لك ين نب ضل يف يل أ ُنيِيْعَت) :يناَثلأ ()

 َبَجَوَف ٍتْفَو ىلإ ٌةَفاَضُم ٌةداَبِع َُّنَل ة َراَفَك ْنَع ْؤَأ رذت ْنَع ؤأ َناَضَمَر ْنَع

 . سْمَخْلا ِتاَوَلَّصلآك اَهِيِن يف ُنيِْمَتلَ

 . ةقلطم / زب حِصَي هن «لَعَتل «ِضْرَمْلا» :ب َّجّرْخَو

 ىَفَبيَو «باَحْضَألا ُهَقَلْطَأ اَذَكَه :«ءوُمْجَمْلا» يف َلاَق :ليِق ْنِإَ
 ْنِم ِةَنِسَو ضيبلأ مايو َاَروُشاَعَو ةَقَرَعَك ٍبِتاَرلآ مْوّصلآ يف ف نيل طارش
 . ةالّصلأ ِبِتاَوَرَك ٍلاَوَش

1 
 هب ىَون ؤل لب ٠ الإ ٌفِرَصْنُم ٍةَروُكْذَم 1 مايألآ | يف مزضل  ّبيجأ

 اًصخاه

2 

 عااد
 ٠١

 اما

 مح 6 حو

1١ 
 م

 .اًهمْوَص دوج ٌدوُضَقَمْلأ نأ ِلِجْسَمْل يحتك 8

 ريشي ال هنأ ّيِضْرَمْلِل ضْدعتلا ٍنَع ٍَصُمْلا توكش ٌةْيِضَ : ةيبنت

 ْنِإَو ذا نيت جملا ي ف ةَحخم ٌَحْحَص اَمَك َكِلَذَك َرُهَو اهل ُضْرحَتل
 َنيَيَو َناَضَمَر ٍمْوَص نيب َقرَْلأَو ءطاريشالآ «حاَهْنملأ» مالك ئَضَتَمُم َناَك

 َنِإَ ءٍةالّصلآ فالخب اًضَْ الإ عَ مي ال غلاب َّنِم َناَضَمَرَمْوَص نأ ٍةالّصل
 كرد ذي مث داكم يف اَهَْصُي نب وعجل يف كِل وَ لقت ةداَعُمل

 نك

 ٌريْشُي اَلَو لِ هَل ْعََتاهّنِإَف مهتم اَهلَصِيقاَهنوُلَصِي اَرخأ يف ٌةَعامج

 محا
 ١

1 
 هت

 الو ٠

.4 5 

 اح اص

 ا ؛ٌدِحاَو اَمُهْنِم َدوُصْقَمْلا نأ ُءاَدَلآ طَرَتْشُي ال امك ةَْشلآ نمت
 ها مى اص 2 سس ل

 ع ل نم َناَكف هن َناَك نإ َناَضمَو ْنَع ٍلَخ َمْوَص َناَبَْش ْنِم َنيئاَتل



 < ءنيبرُشلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمل

2 

 « ِءايَقْلَأ ٍدِّيََتَو ٠ عاَمِجْلأَو ظ ِبْرُشلأَو لكلا ِنَع 2

 . راهن ْيَقَرَط ةَقِرْعَمَو

 قِماَرُم ْوأ قساف ؤأ ٍةَأَرْمَآ وأ ِدْبَع ْنِم هب قِثَي ْنَم لول ةنم ةنؤك َدقتَأ اذإ الإ

 ؟م نيئاكدلا هليل وت لَو قل و امر خت ملدا نب

 .ُهُؤاَقَب لضألا َّندل ُكْنِم َناَك ْنِإهََرْجَأ َناَضَمَر ْنِم َناَك ْنِإِدَع َمْوَص َناَضَمَر

 (َعاَمِجْلأَو ِبْوّشْلأَو لكألا» نم ٍرِطْمُم لك نع ُكاَسْمإلا) : : ُتلاَغل )0(

 4 ل قا راض ةلئل ستر » : لت لوقو رتب
 ْنِإَو « (ِءْىَقْلأ ِدّجَعَت) ْنَع (2) .عاَمجلا : : ْتَفَدلَأَو [180 :ةيآلا /ةَرقبلا روس

 ىَتَأَيَس امي فوج لإ ف نجا لأني

 ! َّنَظ وأ اَنيِقَي (راَمّتلآ 57 ةَفِرْعَم) : ٍطوُرُشلآ َنِم ٌعباّرلأ ()
 . راَهْنلأ عوج ِكاَسْمِإ

8 1 : 2 9 
3-5 
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 001 2 م ه2

 َدْعَب ئَوَن ْوَل :ْمهِلوَق ْنِم ُهَدَحَأ ُهّنَأَكَو ٠ يال اذه ُفْفَصُمْلأ هر : هين

 ّحِصَي ْمَل ُرْجَمْل َّمَلَط ذَق َناَكَو ٌلْيَل هنأ اَدِقَعْعُم م لَكَ ذأ ةَمْوَص محي كربلا
 .ءاَضَقْلأ ُهَمَرَل ةفالخ َناَبَق َّلَحَد َلْيَللآ نأ اَدَقَتْعُم هش كأول اَذَكَو ءاَضِيأ



 ) عاَجش يبأ ٍظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنْف انقإلا 0 11

| 
 1 تس ىلع مس ص 2 و 00 يم 7 0. هد.

 لإ ادّمع َواَم : َءاَيش ةّرْشع مئاّصلا هب رطفي َيِذَلَأَو

 أ

| 
 000 20 7 ري سرور 1

 علط ْوَلَو « صب مهبف طلغلا وأ اًمُهُمْوَص ٌعَص اًمهيِف ُباَوّصلأ ناب نإ

 َّعَص هيفب ُهَكَسْضَأ وأ ُهَحَرَط ْن لم اَْيَش ملي ملف ٌماَعَط ِهِمَف يِفَوُرْجفل
 8 و

 ب

 د نإَو همَص عض الاخ ع َياَحُس رجل وطن ذأ مَ
 .ةحابم ٍةَرَشاَبم ْنِم هلو

4 

 : (َءاَيْشَأ ُةَرَشَع ُمِئاَّصلآ هب ُرْطْفَي يِذَلاَو)

 اًراَتْحُم (اَدْمَع) .ةَمِسْمِسُك ْتَْلَق ْنِإَو «ٍنْيَع ْنِم (لَصَو َم) : ُلَوَألأ

 لحي َناَك ءاَوَس ٍحوُتْفَم فتم ْنِم (يفوَجلا) لطم * (ىَلإ) ميرخّتلاب اَمِل
 .ءاعمألاو نطَْلآَو قلحْلا ناب ءال مآ ءاَوَدلآ َّأَء 7

 ىلإ ْلِصَي اَم لَك ْنَع ُكاَسْمإلآ أ َوُه ْمْوّصلأ َّنَدِل «(سْأَرلأ) ِنطاَب 0(

2 

 مَ ل اَمَك هج ماس بوت لح و نهد وُصو وي ا ءيفْوَجل

 هِنِدْعَم نم هقير َلوُصُو ضي لَو فنطاتب اَرَثَأ َدَجَو ْنِإَو ءِكاَمْلأِب ُةَلاَسِتْعأ

 ِرسَعَتل ُهَفْوَج قيِقَد ٍَلَبْرَع 9 قيرط رابع وأ أ ضوُعَب وأ ٍباَيذ َلوُصُو ؤأ ُهَفْوَج

 ديول ناين زلقلا (هْنَع ردحّتل
37 
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 057 0 < ممر. ها يماماوع

 هه

 َدْمَع ٌءْيَقْلأَو ٠ ٍنْيَلْيبّسلأ ِدَحَأ يف ُةَنَقُحْلآَو

2-0 
 0 اص

 ٠ ل هه هاوؤ سس 5 0. .٠ ور 7 9-2 م

 يف ٌءاَم ٌبَص نأك ٌرِجوأ ْولَو َِرفُم ٌريع هيف ٌروُذْعَم هنال وجم هيما

 هاب مك َّنأل َبِرَش أ َلكأ ىَّتَع ًَّ ةركأ ْنِإ اَذَكَو ءزطْفُي مل اَهَرْكم ِهِقلَ

 ئرقبلا) «ِنْيَححّصلا» ربل رْثَ ْنإَو زي ْمَل ايا َلكأ نإ «ْطِتاَس
 ؛ 171/3“ :مقَر 25" ١/ هّجاَم ُنْبَأَو ؛58١١1 :مَقَر , 809/7 ٌمِلْسُمَو 45197 :مقَر 2650/5

 :مَقَر 4405/٠١ ىَلعَي وُبَأَو 41777 :مْقَر 237 /؟ ْيِمِراَدلآَو ؛4176 :مْقَر 2996 /؟ ُدَمْحَأَو

 هلأ ُهَمَعْطَ امَنِإَق َُمْوَص مديل برش وأ َلَكَأَف ُهَياَص َوُهَو يسن نمل ١

 . (ُهاَقَسَو

 َنِم هوُحَت وأ ِءاَوَد ُلاَخْدِإ :ةَلَمْهْمْلآ : ضب َّيِهَو «(ُةَنَقُحْلا) : يناَلآ (َ)

 نطاَب يف ٌريطَقّتلَأف ٌرُوَجَت هيف (ِنيَليِبّسلآ دَحَأ ْنِم) اَجّنأِب ريت تو رّبَد

 .كطقُم هيف هون وأ دوغ ُلاَخْدإَو ليلخإلأ

 هب ٌرطْفيَف ءاَجنَتْسال ةَلاَح أ يف عضأ فز لول فشلا
 م

 مس_أإا

 م هسا

 هِراَرَطْضال ُيِوَعَبْلا ُهَحَكَص امك هب ٌرِطفُي الَف ِهِعبُص اب ُهَتَدَعَقَم ٌروُسِبَملأ َلَحْدَأ

1 29 
 . 3 هم ست ام 585 و ص م
 ىلإ ْيَش ُةْنم ْعِجْري مَ هنأ نبت نإ .(اذمع َدْمَع ُءْيَملآ) : ثلاثلا 0و

 ةْواَد وُبَأ] هرْيغَو 1014 :ِمْفَرَل اح نْبأ رّبخل اسكس اَياَقَت ْنَأَك «فْوَجلأ

0 

 جام ُنْبَأَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَكَو ء١٠7 :مقَر 2.48/8 ُيِذِمٌرَلأَو 4588٠ :مقَر ٠1"

 ؛ ِنْيَحْيّشلأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 21601 :مْقَر 584/١ ُمِكاَحْلأَو 413075 :مقَر ت"”/١

 :مُهَر 487/١١ ىّلَْي وُبَأَو ؛١٠١4ئد4 مُفَر 2448/5 ُدَمْحَأَو ؛"410 : مُقَر ,119 5 ٌنَِهْنَبْلاَو

 : 1917 /؟ ٌيِواَحّطلََو ؛ 185 /؟ ٌننْطَفَر اًَذلأَو ؛ ١194 : مَقَر ١/ 21١ (لّلِعْلا» يف ُيِذِمرَتلَآَو ؛ ع



 ىَقَتسآ ِنَمَو ءاَضق َِْلَع َسْيََف ٌمِئاَص َوْهَو» ُهبَلَع :ْيَأ 04ُْيَقْلآ ُهَعَرَْنَما
 . «ضقتلف

 ميِرخلأَب اًمِلاَع َنوُكَي نأ دبا ءاّيِساَت ناك ْولاَم 'اَدْمَع" : لوب جَوَحَو

 أشن ْوَأ « ؛مالشإلاب هدفَع بَل هاج ناك ْنَِ .َكلذل اًراَتْخُم

 نم ةَماَحن َعََتقأ ول اذكَو تلا ع وأ امك زف مآ ارم ذأ اتا

 كلذ ىلإ ةَجاَحْلأ ند طاب ذأ ِهْغاَمِد ْنِم اَهَعَلَتَقَأ عاوَس رو ِنِطاَلأ

 حَرْحَم َوْهَو لاني ماشا د2 يف تلصحو اق تلو ُرّركَتت
 نم اهنطقيلف كِدتاَوَّرلأ» يف حجار ىلع ٍةلَمْهمْل اَذكَو ةمَجْعُمْل ِءاَحْلَأ

 ِتَلَصَوَف َكِل لذ ىَلَع ٍةَرذقْلا عم اَهَكرَت َنَِ «َنَكمأ ْنِإ هَجْمَيلَو اَهاَرْجَم

 ْنِم ٌءْيَش َّجَرَخَو هَدّمَعَت ْنِإَف ٌوُشَجّتلأ ِءْيَقْلاَكَو ؛ِهِريِصَقتل ٌرْطْفَأ َفْوَجْل
 .اَ ُهَبَلَع ْنِإَو َرَطَْأ ٍرِجاَّطل ّدَح ىلإ ِهْيَدِعَم

 (اَدْمَع) ءاَهِعوُطْفَم ْنِم اَهِردَق وأ ةَمّشَح ٍِلاَحْدإب (ءْطَوْل) : ٌعِباَرلَأ (5َ)

 1 لون ِرْيَع ذأ ّنِمَدآ ْنِم اًرْيُد ْوَلَو جمل يف) . يرتب اًمِلاَع اًراَتْخُم
 هرُوَصَتب امل نإ هْيَلَع هاَركإلأب لَو ءّرثك ْنِإَو ءايسات ءطَولأب ُرِطْمي ال ءال

52 

 و

 . لكألآ يف َقَبَس اَمَك همي يرْخَت ٍلْهَج عم الَو حصل َوْهَو

 لبق ءِسْمَّل وْخَنب (َِرَشاَبُم ْنَع) ٌةَرْطَق ْوَلَو (َلاَرْنإلا) : ُنِاَحْل 2
 لوَأ ةَوْهَش ١ عون َعَم ِلاَرنإلَبف ِلاَرْنِإ ِرْيَعب ب جاليإلاب وفي هنأ ءِلِئاَح الب

 َرَشاَبم ريب ٌلاَرنِإ هنأ هيلو رك ذر وأ ياحب ناكل ام فالي
 لا

0 
504 
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 م إو لاَرنإلا َفْوَح َةَوْهَش تكّرَح نإ ٍةلْبقُك ” أ عت موو ؛ماليخالاك



 < 4 تنيبْرْسلا بيطخلا َدّمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 .ِهتَحِص ِمَدَعَو ِهِميِرْحَت ىَلَع عاّمْجإلِل (ُضْيَحْلا) :ُِداَّسلآ (3)
 َةَراَهّطلَأ َّنأل ُماَنْعَم ُكَرْدُي آل اهنِم ُحِصَي ال ال ِمْوَّصلَ ُنْوَكَو : ماَمِإلَأ َلاَق

 اَمَّنِإَو ءالضَأ ْبِجَي ْمَلْؤَأ ءَطَقَس مث اَهْيَلَع َبَج حو ْلَهَو «هيف ةَطوُرْشَم ْتَمْيَ

 . ينال اَمْهْعَصأ ءِناهْجَو ؟دبَِج رثَأب ٌءاَضَقْلا ُبِحَي

 ل

 . هّيهقِف ٌةَدِئاَف فالخلا اَذنَهِل أ ََو : «طيستبلا» يف لاق

 ْنَأِب قيِلاَعَتلَأَو ِن اًمْيَألَ يف ٌةُهْبِش شو اًَذنَه دهظَي .«ىقخلا يف َلاَقَو

 1 ' .قِاَط تف ُمْوَص ِكِيَلَع َبَجَو تم : َلوقي

 . ْعِمَتْجُم ضنيخ ُمَد هنأ «(ثساقتلا) : ٌعباّسل 0

 .ًةَداَبِعْلأ هِتاَاَنُمل (ْنوْنُجْلا) : ُنِماَّتلَأ ()

 .ةَداَبِعْلا اَهتاَفاَنُمِل (َدٌرلَآ) : ٌعِساَتلَآ (َو)

 ٌةَلطبُم اََّنِإَ ,ةالرلا هنأ ُرِماَطلآَو ءِرِشاَعْلأ ِناَبَب ْنَع ُكَصُمْلا َتْكَسَو
22 

 م

 يف اَمِل اًنالخ هُّدَمَتْعُمْلا َوُهَو 2«قيِقْحّتلا» يف ف ْحَصأل ْىَلَع مْوَّصلِل

 ري َفْيَصُمْل َلَعَلَو ءَقْرْمْل حوضُول ماليخالاب اَتاَحنإ ْس ) وُمْجَمْلا»

 .وْهَس وَ ِناَيَسِنِلْوَأ فالخْلأ اَدئَهِل

 ةثالث) انه اهنم ٌروكذملأ ٌةَريثك ُءاَيْشَأ الفت ْوَلَو (مْوّصلأ يف ُتَحَنْسُيَو) يا سم ع مورس هوس هم هم 0

 : (ًءاَيْشَأ



 أ لَح ىف ٌعانقإلا » 3460م

 0 ظ-001 0

 « رطفلا لّيجعت

 ٍرَبَخِل ءسْمَّسلآ ُب ُبوُرَغ َقّقَحَت 2  اذِإ | (رطنلا ليجت) : : لوألا

 : مق رّيَخب يتم رت نيحيح ر 0 ُيِراَخْمْلا] )ّ ملأ اول ام 1 < لور : 0ك لا»

 «ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 2199 :مَقَر ىلا /؟ يِذِم زم هملَأَو 41١98 :مقَر 8 اسمو ؛ 17

 ؛1194 :مُقَر 001/7 يِِراَدلَآَو 714 :مَفَر 2184/1 ٌكِلاَمَو 1787 :مْفَر 581/8 ُدَمْحَأَو
 ملدا مقر 0001/18 ىَلغَي وبَو 1١4/١ ْيِِفاَشلآَو ؟5001 :مْفَو 8/5/4 َنابح نب
 ُدَمَحَأ ُماَمإلآ َداَز [هل34 : : مقر ,9/5 ُيِئاريْطلاَ ؛/597 :مَقَر 231717/4 قاّزّولَأ ُدْبَعَو

2 
2 

 1 ءْئَراَصَتلَأَو ِدوُهَيْل ةَفَلاَحُم نم َكِلَذ يف اَمِلَو (َروُخَُّسلَأ اوُوَّخَأَو»
 ا م ءر يك كالا كيو يك ثم ع ءث ع 2 ة ور هو <
 يِف هلقن ؛هب سأَب الف الإَو ؛ يم هيف نأ ئاَرَو كلذ دّصق نإ هّرخؤي نا

 تم ل ار ا لم م سيرف سو 1 5 لاول مع
 ام لعق ذجيي مَ نإَف رت ىلع ةذجي مَ نق ءبطُ ىلع ُهنَك ع َّو

 18 3 ص - 2 2
 ع ني م ذو «تابطو ىلع يصب لف ينل 96 :ي سو 8 أ .٠ .[<« 2 تار سرب ى#ي < مى هلا ركام همم . 1 00 و ساو 9 ه- 00 0 أ 3 أ

2 2 2 - #6 - 9 

 ماس 2
 ٌيِذِمْرَتلَأ ُهاَوَر .ٌروُهط ُهَنإَف .مام نم اوس اسك نكي ل إل 37 1 حم 8 20 2 هاشس 01 رت

2 

 ٌمِلْسُمَو 41877 :مْقَر 30728/١, ٌيراَخْبْلا] (ِنْيَحِيِحَّصلا» رّبخل ربخل ُروُحُسْلا ٌدَسْيَو

 يف ُنييئاَسَّسلَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ْنَسَح : :لاَقَو لى لم ا : : مقَر 238/؟ ٌِذِمٌرَتلاَو ؛؟٠ 46 : : مَقَر الل

 :مُقَر ”10/* ُدَمْحَأَو 5 : مُقَر 040 ١/ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛1507 :مُقَر ءاله /١؟ «ئَرْبَكْلاد

 ةَمْيَرَخ ْنْبَأَو ؛8500 : : مقر 2374 : ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلَاَو ؟1193 : مَقَر 211/7 ُيِمِراَدلَأَو ؛ 4

 يف مُكاَحْل رّبْحِلَو ؛ (ةَكَرب روُخّشلأ ىف َّنِإَف ءاوُرَكَست) :[1 9890 :مُقَر ,ىالر#



 54١ َينيبْرَشلآ بيطَخْلا َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُمِ

52 

 ريِصوُبْلا َلاَق 21197 :مَقَر 2040/١ هّجاَم ُنْبأَو ؛١155 :مُقَر ]018/١. (هححيحصاا
 بت 0

 يف ُنيِقَهَْبْلاَو ؟89 /* ّيِدَع ُنْبََو ؛ ٌفيِعَض َوُهَو ِحِلاَص ُنْب ُةَعمُر هيف داَنْسِإ اًذنَه : ٠١ مقر ل07

 | وئيِعَبْسُأ ١ :[1 : مقر 2315/7 َةَمْيَّرْخ ُنْبَأَو ؛ 7 : مَكَر 21857 /4 ؛ٍناَميِإلَأ بَعشا

 . ليلا ٍماَيِق ىَلَع ٍراَهَّلآ لولي رات ِماَيِص ىَلَع ٍرَحّسلآ ٍماَمَطب
 خلا عولط يف كَم يف عي مل اَم (روحُشآ ُريِخأت) : يِناَعلآ (و)

 ُيِراَخْبلا] (َروُحّسلَأ اوُدَخَأَو َرطِفْل اوُلجَع ام ٍرْيَحب يتم َلاَرَت ال» :ربَحِل

 :َلاَقَو .149 : مقر 85/9 ُقِذِمْرَتلاَو ؛94١1 : مَقَر ءالالا ١/ ٌمِلْسُمَو 418051 :مقَر 3/5

 ُكِلاَمَو 41744 :مُقَر 2.17/7 ُيِمِراَدلَآَو 4558607 :مْقَر 70١/0 ُدَمْحَأَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَْح

 ىَلْعي وُبَأَو ؟١/4١٠ ُيِعِفاَشلََو ؛8007 :مْفَر تال /4 َناَبِح ُنْبَآَو ؛594 :مْقَر ىدحل١

 :مقَر ء٠*9/5 مم يابطل ؛/097 :مقَر 2377/4 ِقاّزَرلَأ ُدْبَعَو 0١ :مقَر م /ا

 َدَّدَرَت ْنَأَك كِل يف كش نِإَف ةَداَبِعْل ىَلَع ىّوَعَتل ىلإ ُتَرْقَأ َُنَلَو [

 اَم غ١ : حبحَصلا ربح هرم لَضْفألا لب ليعأتلا نس م ٍلْيَللأ ِءاَقَب يف
 ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 21018 :مقَر 2278/4 ُيِذِمَرَتلَ] (كُبيرَي ل ام ىلإ ككْييرَي

 ىَلْعَي وبَأَو :مُقَر 216 :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيَطَلأَو ؛85087 :مْقَر 219/7 ْيِمِراَدَلَأَو

 «ِناَميِإل بَعشا يف ُنَقَمْبَبْلاَو 5 :مُقَر 2498/7 َناَّبِح ْنْبَأَو 4507 :مقَر ,3

 ؟7814 :مقَر 09/4 ةَمْيَرُخ ُّنْبَأَو 407/1١ :مَقَر "ا /4 َنَئاَسَلآَو 40/40 :مقَر فا /ه

 . [داتْسإلأ ٌحيِحص :َلاَقَو 69 : مقر 231١/١ ُمِكاَحْنَأَو

2 03 2 



 ( ءاجش أ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْفإلا» 5

 هم همم هورم لب ير

 مالكلا نم رجلا كْرتَو

 وج هر َّنِإَف «ىكؤأ َناَكل ُهئركَد امك ٍروُحُسلآ ْنَسب ْقَصُمْلآ َحَرَص زل :ُةيبَِ

 لوكأملأ ريثكب لصْحَي هنأ َعوُمْجَمْلا يف َرَكْذَو .هّْيَلَع مجم ةيابختسأ

 (ِعاَم ةعْرَجب لَو اوُرَكَسَت١» :[ 3 اولك : مَقَرل َناّبِح ِنْب ١ د
- 

 ى

 ان

 َّنَم) ٍناَرْجِهْل كر : ِءاَهْلَأ حْتفب َوُهَو «(ِرْجَهْلا ٌكَْت١ :ُتلاَثلآ ()

 اَذلَه : اوُلاَقَف ءُهْنَع ُهْدَع َلَأَسَف ءاّمئاَق اجر ائأر لكي ُهَن 7

 َلاَعَف . . موصَي وتو هلكت لو لني الو َدْعَفَي اَلَو َموُقَي ْنَأ َرَذَن َليِئاَرْسِإ

 ؛ 886 :مُفَر ءَناَيِج ُنْبَأ] (ةَمْوَص متم 1و ْدْحَقَيْلَو اَتْسَيْلَو َمَّلَكَتَي ْنَأ هوُرُم» 0

 ّنِم مسالأ : َوُهَو «ِءاَهْلأ د مصب ءٌرْجُهْل مَآ . عمم : مقر 2470 /8 قاري ُدْبَعَو
 اًميف ُهُمالَك ْذِإ ءبَصُمْلأ َداَرُم َسْيَلَف «نطْنلا يف ُنئاَحْفِإلأ :ّوُهَو ءراَجْمإلأ 2

2 

 . ٌبِحاَو اَهِرْيَعَو ةَبْيَع ْنِم مالَكْلا شخ ُكَتَو «هَّنُس َوُه 0100 مرسلا رم

 ئلَع َضِرْعأ مَ ِيلَع ضرع مّضلأِب فْتَصُملا مالك َطَبَض ْمُهْضْعَبَو

 بِذَكْلأ ِنَع ُهَناَسِل ْنْصَيْلَو» 2[ :ةعْذصا تاَبوُدْنَمْل يف ِهلْوَف يف «ٍجاَهْنمْلا

 . ْبِجاَو َكِلذ ْنَع ٍناَسْللأ َنْوَص أب «ةَيِغلأَ

 0 لت و

 ُمْوَص لطي الق موصل ُثْيَح ْنِم مِئاَصلِل ُنَسي ُهَّنَأ ىتَْمْآ ّنأِب َبيِجَأَو

 ْمْوَصْلَ تب نم ةبانتجأ ٌبِجَي ام باكِتْزأ فالخب َكِلَذ بايب

 .ةَءاَقَتْسالَأَك



 عم ٌينيبْرَشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب دَمَحُمِل

 ماع اف دف ماهم دن دراهم اف م86 راه عاف دع او ف ده او ات هاف فاه رز دو او اه فاو هر او اه واو هاو واو دو ادق ده عه د عاقأا»

 ةَِفْلا :مِكاَصلأ َنْرِطْفُي ُسْمَح» :ُتِيِدَحَو :ئكبْسلأ َلاَق
 يف ٍمتاَح يبأ ُنْبَأ َلاَق ؟1914 :مقر ه5 ُئِمليَدلا] ''”هرخآ لإ ( . . .ةَميِمَتَلَأَو

 ناك ِهّيَر ِدَبَع 7 :ع نب ُةَرَسْيَمَو . زك ثيَِع اذه : لوي يبأ ٌتْعِعَس 2:33 : مقَر ,”ى 0 ١/1

 تاَعوُضْوَمْلا» يِف ٌيِزْوَجْل نبأ هاَوَر : 35 اَياَّرلآ بْصَت» يف ُِمَلْيَرلآ َلاَقَو . ٍدَحْلأ لِي

 ا ][ َلاَف اَمُك ٌعوْضْوَم ُتيِدَحْلَأَو .ٌعوْضْوَم ٌثيِدَح اَذَه :َلاَقَو

 .ّمَص ْنِإَو ( ٌفيعض [؛5 : ةحفص

 نَسَح انه ْنِمَو : َلاَق ءمْوَّصلأ آل بارت َناَلْطُب د ُداَرُمْلاَف : ٌئِدْرَواَملأ َلاَق
 .اًَلْطُم اَبجاَو َناَك ْنِإَو «ٍمْوَّصلآ ِباَدآْنِم ُهّنَع ِزاَريخالآ ُدَع

 اهيف امل ايل رظنلاَو ٍنيِحاَيولا مسك َموّصلآ لطب ال ٍةَوْهَش كَ ُنَسْيَو
 يي

 َكِلذ أل ٍلضَفك مح وح كرت ءٍمْوّصلأ َةَمْكَح ُبِساَُي آل يِذَلآ فرتلآ
#2 2-4 

 3 وك

 حتفب ِتلَع ُكَِتَو ءَُقْلَح هِلوُصُو ت ٌفْوَح هرْيَغ وَ ٍماَعَط ؛ قؤذ ُكْزَتَو «ُةَفِعضُي
 َوْهَو ُهَسَّطَع ُهاَقْلَأ ْنِإَو ِهْجَو يف َرَطْفأ ُهَعلَب ْنِإَف «َقيرلأ ٌعَمْجَي هنأ ءِنْيَعْل
 .ظَعوُمْجَمْلآ» يف اَمَكهوُرْكَم

 ْوَّصلأ وأن رهط ىلع نوي اريك نَدَح نم ليَ نأ نسب
 هي هَنَأل (ُتدَطْمَأ َكِقْرِر ىَلَعَو ُتْمْص َكَل هَ 1 هِرْطِف بِقَع وقي ْنَأَو

 ٍرِهاَط

 ٠  3ع 6

 - فا

١-0 

 52 هت

 نْبَأ فاَرْطَأ يف اَمُك «ِداَرْفَأْلا» ىف ُِيْطُفَراَدلا] ٍناَحْيشل ِهاَوَر كلذ لوقَي ناك

 .[48 : مقر ل5

 ضْعَب يِفَو .ةٌرجافلأ َناَمْيأْلاَو ِتاَمَّرَحُملا ىلإ ٌرظنلَأَو ُبِذَحلْأَو» : خّسْنلأ ضْعَب يِف امك ُهنيِقَب ١( 01 4 كَ 21 201 107 م يا ص 1 1 107 5 سالف ل لق هس . سس وئو مع
 0000 7 27 كم اقاو 2-7

 . ٌيِمرْيَجْملا . ٍروُزلأ لؤقب يناثلا لاَدْبِإ حّسْنلأ 1 ْ



 ( ءاَجش أ ِظاَمْلَأ لَح يف ٌعاَنْفإلا » <35

 يف ُهريَغ هْيَلَعَوَْيَو هرْيَغ ىَلَع أرق نأ ُهَنسَراَدُمَو ِنآْرَْلأ هوا َرِثكُ نأ
 ىَقلَي َناَك ليرْبج نإ :« 391/٠[: :مَقَر نيج ُنْبَأ] ا ِنْيَحيِحَّصلَأ» يف امل َناَضَمَر

 . نر لِيَ هْيَلَع ُضرْعَيَ رغيف حلي ئَح ع َناَضَمَر يف ِةَنَس لك يف لكي يل

 ءَكِلَذ يف عابتالل نم رخال ِرْشَعْلا يف اَمّيِس آل هيف فكتْمَي ْنَأَو
 . اًنَدْنَعِوِلَو هيف ٌةَرِصَحْنُم يه ذإ ْدقْلأ هَلْيَل فِداَصُي ْنَأ ِءاَجَرْلَو

 (ناَديعْلا) : : َيِهَو ءاَهماَيِص ِناَلْعُب عَ : يأ و بأ ِةسَْحُماَيِص ٌمُوْحيَولا
 ٍرَبَح يِفَو ل عراّشلا يفَن ىَلِإ ٍدَيسُمْلا عامْجإلاِب ئَحْضألاَو ٌرطِْل
 (قيِرَْمل ماَيَأَو) 0153 :مَقَر ٌمِلْسُمَرو ؛؟ 8/1991 : مْفَر «يِراَخِْلا] ؛ ٍنْيَحيِحَّصلأ)

 :مفرا َهْواَد وب هاَوَر اَمَك اهِماَيِص ْنَع ينل ّتَمَتْمِل َْلَو ِرخّلآ ٍمْوَيَدْحَب هنا

 : 1191 : مُر 14//237 َنِناَرَبْطلَاَو ؟1147 : مْدَت 800/1] !ٍمِلْسُم حيححصا يِفَو 14١
 .«ىلاَعَت هلأ رْكْذَو ِبْرْشَو لكأ ُماَيَأ مم مايد 2000

00 

 . هيِزْنَت ةَهاَرك (ٌكّشلأ مْوَي ٌمْوَص ُهَرَكُبَو)

 َنوُرتكألآ ِهْيَلَع يِذَّلا ُصوُصْنَمْلا ُفوُرْعَمْلا َوْهَو :ٌيوتْسِإلا َلاَق
 ) ٍجاَهْنِعْلا»َو (ةضْوَرلأ» يف امك ُك ةميرخت ٍبَمْذَمْل يف ُدَمَثْعُمْلأَو

 بأ ئَضَع ْدَقَف ّكَّشلآ َمْوَي ماض ْنَم :ِرِساَي ِنْب ٍراَكَع ٍلْوَقِ ,ِعوُمْجَمْلا»و
 اوُموُصَق َلآلهلا متر اذ لكي يللا ٍلْوَق ُباَب - ١ مْوَّصلأ ُباَتِك ٠ .يرَمتلا] لي مِساَْل

 . [اوُرطُْفَأَت ُهوُمْنْيَأَر اذِإَو



 5 هم 900 عدو

 <20 ٌينيبرْسلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَّمَحَمِل

5 2 

7 

 ْنَأ الإ) َناَك ْنَأَك ءهِعُوَطَت يِف (ُهَل َةَداَح) ُهُمْوَص (َنِفاَوُي
 هم

3 
 يسال

 اسسولاب

 اها 3

 اما _-ف
 1١ ٠ ّ

 لَو ءكّشلآ َمْوَي ُُمْوَص َقَاَوَق َرسيِمَحْلَو نّييثالآ وأ 0
 ربَخل 7

 ريل قموركمْلا تاَمألا يف ةلّصلأ َّنِ هِريِظنك ِرَْت وأ ِءاَض ضَق "رع هم وس

 ةْئْضَيْلَم اَم صم دش اكو لإ نيمو ذأ مات موب دار وكلا

 عماجب يقابل : 5 َسيِقو : مَقَر كلششَو 55 : مَقَر ؛ٌيِراَخْبْلا]

 َ ويرختلا عواجي هلا مع حِصَمَل بس البت <

 بفضتلا ٍْوَص ابا زوج لع يَ بم (ةلبق امي هلي وأ) :4 َوَقَو

 هَل ةداغ َقَفاَو و ردت ذأ اقف نة كك تب ُهلِصَي هَل نإ ببس
 [300 : مقر 700 /7] دود وُبَأ ٌهاَوَر «(اوُموُصَت الَف َناَبْعَش فصين اذِإ» :رّبحل

 ال /؟ «ئَرْبكْلا» يف ُيِناَّملَأَ ؛ ٌحيِحَص نَسَح : َلاَقَو الا" : مْنَر ك1 /* ُيِذِمّتلا] ُهُرْيَغَو

 ُيَقَمْئبلاَو 49700 :مُقَر 2447/7 ُدَمْحَأَو ١ فت 571/1١ هّجاَّم ُنْبَأَو 4191١ :مَقَر

 (نُّسلأ» يف ُيِقَمنَبْل ُهاَكَح اَمَك ُدَمْحَأ ماَمِإلَأ ٌتيِدَحْلأ اًذَه َفَكَض ْنَقَو 0 : مَقَر 2001/5

 . [هكْنُم ٌثيِدَح اًَذنَه ريع اعاد ن0

 )١( يِيرْبَجبْلا . ثيدحلا يف :ْيَأ «دراَوْلاب١ :ٍةَحْسُن يف .
- 



 مام ثنا دف دفا واو هاهم و وده دهام هد دساو وه واه هاه ها هاه هاه هو هاف ها ده او اهله هاه هده ده هاه هاه هاه هاه

 ْولَو «يناثلأ ففضنلأ َلْبق اّمب الإ كشلأ ِمْوَي لْضَو ميكي ال اذنَه ىلَعَف
 ماس رب م2 2007 ا ا ” هه روم اتوص سا من ص صار

 هل نوكي نأ الإ ءٌمْوَّصلأ هْيِلَع َمُرَح هيف ٌرطفأ مث ُهلبق اَمب يناثلآ أ لَصَو

 يأ موصل ينأأ مثلآ َلْيَق ٌةَداَع

 : م ومي و0208 تما. 4( ٌى|0إ6 هج 6 <

 1 و 2

 دمح

 1808 :مقَر تال 7 ُيِراَخْبْلا (نيثالث َناَخَش َّةَدِع اع ارك كلغ ع اذإ»

 57 وعر

 ؛ 414 : مقر 0/7 ُدَمْحَأَو 0 : مقر ك817/7 َدُواَد وُبَأَو ٠ هم : مقر كال 7

 ُنْبَأَو 4٠١/١ ُنِعِفاَشلَأَو ؛8ه9» :مَقَر 259/4 َناَبِح ُنْبَأَو ؛١55 :مَقَر 2387/١ ٌكِلاَمَو

 ٌثَّدَحَت اذ َناَبْعَش ْنِم َنيِئالَل مَْيَوُه َكّشلآ موي 11900 فو 30117 مير

 ؤأ ٍديِبَع ؤ ا ٍِءاَسْن وَأ ٍناَيْبِصَك مُهتداَهَش در ُدَرَت ٌدَدَع اهب َدِهَش أ هتيؤرب نماتلآ

 َناَضَمَر ْنَع ُهُمْوَص ّحِصَي ْمَل اَمَنِإَو ُيعِفاَرلَآ ُهَلاَف اَمَك ْمُهَقْدِص َّنَطَو ِةَقَسَف

 .ُهنم هنو تبكي ْمَل ُهَنأل
٠ 

 امك مْوّصلآ ِْيَلَع بحي َركذ نم هآَر ُهَنِإ : لاق ْنَم قْدِص َدَقَتْعَأ ِنَم مَعَ
 ٍدَقَبْعُمْلأ ةّيز ةَكِص هئاننأ يف ٌمدقَتَو ءب 0

 1 1 3 ل

 يف َركذ ام ّنْيَ , َيِفاَنَت الق ُهْنِم ُهنْوك نيب د اذإ َن

 نط مَ ْنَم لع َوه ُمْوَص ُمُوَْي يدل كلا مب َ نأ 5 عام

 هك شا س رار و

 َبَجَوَو ُهْنم ةّيئلأ ٍتَكَص ُهَدَقَتْعَأ وأ ُهْنَظ ْنَم ام اَّمْأَو ٌعِضْوَم اذلَه َقْدَّصَلأ



 ءاق د هو ع اواقأد و هاه فدو ده ده اوأاو هاهأف5 هد واه و هاف هادو مده ه هاو ده اه هاو و هاه ف دو او اهدافه واه ا »# هده ده هه

 (ٍةَضْوَّرلآ» يف نْيَحْيَّسلأ َمالَك نإ : يونسإلا لوقف ءَناَعِضْوَم ٍناَذلَهَو موصل 8 0 1 م نيم موس .يفيكم ما 1 3

 1 ' م ه1 3
 ٠ ْنِم ٌضِقاَنُم «بّذَهُمْلا حز ْرُشاَو ْعِضْوَم يِفَو (بِجَي ِعِضْوَم يف :هَجْوأ ة

 ريب عل
 . عوتذم ُعيتْطَي عِضْوَم يفَو « زوجي

 ْنِم ّوه لب كش َمْوَي ميل َسْيِلَف َةَيْؤٌدلأب دَحَأ ْثّدَحَتَي ْمَل اَذِإ اَمأ
 و ا سهم 0 0 000 6

 : مُقَر لال /؟ ٌيِراَخُبْلا (نُكْيَلَع مغ نإف» :رّبخل مّيغلا قبطأ نِإَو ءناّبعش

 277/+ َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟1١١5/ : مكر 0153/4 ِاَسنلُأَو ؛٠ م١ : مقر ءال57/7 مِلْسُمَو ه٠

0 

 .[4001 : مقر 130 /؟ ُدَمْحَأَو ؛8 غال : : مُكَر ينو

4 
 ؤأ َناَك اًضْرَف مْوّصلأ يِف ٌلاَصوْلأ ِذِإ ءٌبِجاَو نْيَمّْصلآ َنَْي ٌرْطِفلا :ٌعْرَ 01

 ٌةِلْسُمَو ؛1850 :مقَر 294/١ ٌيِراَخْمْلا (نْيَحيِحّصْلأ١ يف ُهْنَع يْهَتلِل ا كاف

 ؛الال04 :مَقَر 4//22051 َقاَرَولأ ُدْبَعَو 4574 :مْقَر 2301/١ ُكِلاَمَو 4١1١ :مقَر ءالال /”

 ُدَمْحَأَو 4١١4 : :مُفَر 217/١ هَيوُهاَر ْنْب َقاَحْسِإَو 44040 :مْقَر "81/5 َةيَش 3 يبأ ُنْبَأَو

 ؛ 5014 مقر ىَلْعَي وُبَأَو ؛ 70 :مُقَر 215/7 َيِمِراَدلَأَو 57 95 لف

 وصي ْنَأ َوهَو «[41 4 و .187 /5 ُنِقَمْنبْلاَو ؟"00/1 :مَكَر 2345/8 َناَبِح ُنْبَأَو

 ىف ُهَرَكَذ ٍيْذُع الب اَدْمَع ء اًموُعْطَم يللا واي او َرتْكَأَف َنْيَم موي

 يف ف نكت ءَلاَصوْلأ ُمنْمَي ُمنْمَي ال ُهَوْحَنَو َعاّمج اًمجلأ َّنَأ ُهْنَيِضَق هتّيِضَقَو .«ٍعومجَمْلا

 0 4 5 نَأَوُه 1
 هم

 . هاظلا َوُه اَذلَهَو ءٌةَوخَن حالّصل ملأ ُنْبَأَو ٌتِناَجْرَجْلآ َرْكْذَو



 « عاَجُش يبأ ِظاَمْلَأ ّلَح يِن ٌعاَنْفإلا 544

 ًءاَضقلآ ِهْيلَعَف جزفلا ْيِف اَدِماَع ِناَضَمَر ٍراَهَن ْيِف َِّطَو ْنَمَو
 . ٌةَراَفكْلَأَو

15 

 هج بييْغتب (َّىِطَو ْنَمَو) :َلاَقَف .هَراَمَكْلا هب ُبِجَن اًميِف َّعَرَش مث

 يف) ميّت اًمِلاَع اَراَتْخُم (اَدِماَع) اَهوُفَم ْنِم اَهِرْذَق وأ َةَفَشَحْل

 ٍماَمت لبق ْوَلَو «(َناَضَمَر ٍراَهَن يِف) ءهِرْيَغ أ يك ص اربد ْوَلَو «(جْزَمْل

 ىَلَعَو (هْيَلَعَف) مْوَّصلأ بّبَسب ٍءطَوْلاب م مآ مِئاَص لَكُم َوُهَر « بوُرعْل
 ُهَدْحَو هْيَلَع () ؛ عاَمجْلأب اَمهِمْوَص د ٍداَسْفإل (ُءاَضَقْلا) ةَمَّلَكُمْلا ةءوطْؤَمْل

 وأ ِضْيَحْل ض ورعب ٍنالْطِبْلل ِهِضْوعَتب اَهِمْوَص ٍناَصْقنِل اَهَنوُد داما

 ٍلُجَرلاِب ْنصتَْتم ُهواَمَكلا ")هب قلت | تح ةتمزخ لئكت مل وون
 ىَلَع ُبَي لق ِِْهَمْلأك عاَمِجْلب ُنَلََتَي ٌنيِلاَم ٌمْرَغ اَهَنَألَو ءَيِطاَوْل

 ا هَلَقَت امك ِءوُطْوَمْلا ٍلُجَولا ىَّلَع الَو ٍةَءوُطْوَمْل

8 

 ِناَيْنِإَو ِطاَوّللَأَو ءَةَعْفَرلأ نبأ

 هيو صال

 ةَرَساَُمْلاَو ءتميشالآَو بْرّشلآَو لكألاك ريغ طفلا ءطولا ديب َجَرَحَ
 ٍةَفّسَحْلا عيِمَج ِدْيَقِبَو ؛هب َةَراَمَك الف ؛ لالا نإ ةلا عرقا نو ان

 ديب ؛هب ورطف مَدَعِل هب ها ال ءاَهِضَْب ُلاَحْدإ اهِوُطْفَم ْنِ اَهِْدَق
 (َوَكَذ اَمِل ةاَرْكإلأ ٍراييخالابَ ؛َكَِذبدُسْفَي مَ َُمْوَص م ّنأل نايل ٍدنَعل
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 هَمَلعْلا نعد ٍناَكمب هَ وَ مالشإلاب دفع بقل لََج ميرخّتل عبو

 'اثكلا رخل يخطأ لاحت بورت مدع رع را لَو

4 

1١ 
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 )١( ٌئِمِرْيَجْبلا .اًهِمْوَصِب :يأ «اهب» :ةَحْسن يِفَو «ةَأْرَمْلأِب :ْيأ .



 يه ايو هاي هام ىف هده د. دسهاف هده وأد. ده ده او هاف هو ده. هده هع ف اه د. و ده و ده د« واه د.« دش د. هاف هاو هاو اهاه  ىاه

 َةَراَفَك الَق ُهَنوُد اًميف ٌءْطَوْلَ جزملآبَو ؛ َمِتَيْمَيْنَأ هَفَح ِهَقَح ْنِم َناَك ذإ هْيَلَع ْتَبَجَو

 نأ هديف اال ٍََتكَو ِرْذَن ءْوَصَك هبط َناَصَمَ راهو لأ ذإ يف

 واق الَوَِع ءاَض الف «ييضلا لكلاب ؛داَضمَر صوص ني كِل
 يد ذأ َىِعَو مث ِءطَو رب رطف وَ ام ٍمِئاَصلأَبو هيلع مْوَّصلأ ٍبوُجو ِمّدَعِل
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 ضيم َلاَم مِئآلبَو ؛فيتيح ةَاَفك ال :َنِلَوَو اَكِسنُم َحبْضَأَو ةمنلأ

 وأ ليلآ ءاََب عاَمجْلآ َتقَو َّنَط وأ اَمَ ءٍصُخرَلأ هي رْيَعِب ولو ُرِفاَسُمل وا
0 

0 

 ءَقِنال ٌةَراَمَك ُهمَّرَْت ْمَل اَراَهَن ُُعاَمِج َناَبَق ُهَلوُخُم ٍداَهِتْجأِ َّنَظ ْوَأ ءهيف كش 2-9

 لكألاب َرَطأ هنأ َنَطَو ايس لكألا َدَب اَدِاَع ماج نم ىلع َراَفَك لَو
 َعامِجْل اذاَهب ِهِمْوَص َن : ْحَصَألآ َناك ْنِإَو ٠ « مِئاَص اَض ٌديَخ ُهَنَأ ُدقَتْعَي ُهّنَأل

 ل 3 وع 5-9 5-2 0 7 7

 نزلا َرطْمَأ رفاَسُم ىَلَع اَلَو فالح ناب ٍلْيللأ ِءاَقب َّنَط ىلَع َعَماَج ْوَل امك

 .مزّصلأب النزل بسب هُمْ ُفَل ٌدِاَج َرطفل َّنأل اًصخ ديم
٠. 
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 ءََْرَمْلأ َنِم اًراَريخأ َيِلَرَعْلِ اَعَبت ماَلأب َعاَمِجْلأ ةّضْوَدلآ» يف َدَيَق : يبن
 ْهوُمَيَرَو َةَفَسَحْلا َنوُد ْوَلَو اَهِجْرَ م ِرَكّذلأ َنِم م ءْيَش لوُحُدب كمان

 هِرْيَعب هيف هَل عاَمِجْلأب َكِلَذ جوُرْخِ

 ل ديه فعالا هع 42 كي  .لنيم كم عع 6 هسوم و مماش همر
 الف ةلِقتْسُم ةَداَبِع ِمْوَي لك نآل .ٍناترامك ُهَمِزل ِنْيَمْوَي يِف َعَماَج ْنَمَو



 ( ِءاَجش أ ِظاَمْلأ لح يف ٌعاَنْفإلا م٠

 هضمي عرس هك ه 0 سو 1 ل 00و
 نُيَرْهَش مايصف دَجَي مل نإف « 32 فر ىلع يي

 انْيكْسِم َنّيَتِس ٌماَعط إف ْعِطَتْسَي ْمَل ْنِإَف « ِنْيَعِب تمم

 نْيَتَجَحَك «ال ْمأ ينال َلْبَق ٍلّوَألآ محلا ِنَع فك اوس . امهات كُل
 ا سس سال يب رة مسوس : هع ع 1 ساس

 ثوُدَحَو ءِتاَجْوَر عْرأب َناَك ْنَِو .ةقك الق داو وؤت يف مات ل

 ِءاَنْثَأ ىف ًاَسْيُمْلأ َرْفَسلأ َّنأل راَمكْلآ طِقسُي ال عامل َدَْب اليوط ولو ِرمَس
 ٍضَرَمْلَا ُتوُدُح اَذَكَو ؛ةاَمكْلا َنِم بج 4 َبَحَو امي وُ اف رطِفْلا خيبت ال ال

 6. هاه

 .هيَمْرُح ُكْنَ ْقَّفَحَتيق َمْوّصلأ يِنانْي آل َضَرَمْلا َّنأل ءاَهطِقْسُي ا

 (ٌةَنِمْؤُم َةَبَ ةَيَقَر يش ُقْدِع) الَوَأ و ف ٌةَييَرْم ٌةَروكْذَمْلأ ٌةَراَمَكْلا : يأ «يمو)
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 ل ىلاعت هللا َءاَش ْنِإ | يِتأَيَس امك ٍبْسَحْلاَو ٍلَمَعلأِب ٍةٌرِضُمل ٍبوُيْعْلأ نم نم ةَميِلَس

 اَمُهَمْوَص (غطتْسَي ْمَل َنِإَف «ٍنْيَِباََتُم ِنيَرْهَش ُماَيِصق) 6 يب ل
 ؛195 :مْفَر ُىِراَخْبلا) (نْيَحيِحَّصلأ» ربح اًريقف و رَأ (ًنيكسم نيت َنيَِتِس ُماَعْطِإَف)

 !ٌتْكَلَم :َلاَقَف كَ يل ىلإ ّلُجَر َءاَج ةَرْيَرِه يبأ ْنَع 111١[« :مُقَر ٌيِلْسُمَو

 ام ٌدِجَت ْلَم» :َلاَق . َناَضَمَر يف يتأَرْمأ تْمَقاَو :َلاَق ؟كَكَلْمَأ اَمَو» :َلاَ
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 ؟ٍنْيعِباَُم ِنْيَرْهَش َموُصَت ْنَأ عيطتسَت لهف» :َلاَق ال :َّلاَق (؟ِهَبَقَر ُقَتْعَت
24 

 ام

 ءَسلَج َمُث ! آل : َلاَق «؟اًئيكْسم َنيَنِس ُمِعْطَت اَم ٌدِجَت ُلَهَم» :َلاَق ! ال :َّلاَ

 . « ٍبْسَكْلَأَو ٍلَمَعْلاِب ة ةَدِضُمْلأ ب بوُيُعْلا َنِ ٍةَميِلَس » : دايز خَسْنلَأ ضب ب يف (0)



 0 َينيبْرَشلا بيِطَخْل َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحْمِ

 2105و ريكس م لكل

َ 
 8 ىلع : َلاَقَف ءهاَذَهِب َقَدَصَت» : َلاَقَف رمت هيف يقرع لك يتلا يت َرمفا

 جوخأ تن تيب له ؛اَهيلبجا : ْىَأ هبا ني اند أ كوش

 ,(َكللُمُأ ُهْدِعْطَأَف ْثَهْذَأ» : َلاَق هن ُكْئاَيْنَأ ْتَدَب تح هلك يبل َكِحَضق

 وذ هيف َناكَو ءِلَخَّتلا صوخ ْنِم ُجَسْدُي لتكِم :َِرَو ِنْيَعْلأ حقب قَرَعْلَو
 .َنوُرْشِع : :كليقو ءاَعاص رفع ةسْمَح

 اًعطإلا يف َعَرَشْوَلَو اقسم بنَ هجوم «ٍموّصلآ يف َعرَ ْوَلَو
 دوُكذَمْلا ٍلاَصِخْلا عيمج ْنَع َرَجَع ْوَلَك كَل بدن ِمْوّصلآ ىلع َرَدَق م
 َعَم ِهْيَلِإ َُعَفَد ام ب َرفكُي نب َيِباَرْعألآ رم مآ لكي هند .ديتذ يف ةراذكلا ترقتنأ

 ةَئلاَمْلا ىَلاَعَت لنآ قوقُح َّنأل ودل ف با هنأ ىلع لدم .٠ ٍرْجَعِب ِهراَبْخِإ

 ْمَل رطفلا ة رك هن ببسي ال تناك نإ ءاهيرُجُو تف تلا عَن

 اح
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 ثا غب
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 0 أ مَدَو

 ُدْعَب اَهِجاَرْخإب َعِقاَوُمْلأ كي لأ ُلوُسَوَرَمَأ ْتَرَقَتْسأ ول : لبق نِإَ

 َردَق اَِإَف ةَرْدُقْلأ ُتْفَو َوُهَو ٌرِياَج ِةَجاَحْلا تْفَوِل ِناَبْلآ َرِخأ َّنَأب بيِجأ

 َرَدَق ْنِإَف ءبوُجْوْلا َتْقَو اَهْيَلَع اًرِداَق َناَك ْوَل اَمَك اَهَلَعَف اَهْنِم ةلْضَح ىَلَع

 جرخأ ةميقلاب ةفينح ابأ َدَّلَق نإف « ًارتم يتناس 4,١ هعلض لوط بعكم ُدُملاو «٠ عاص عير وهو )١

 نم عاص وأ « ًارتم يتناس ١7,7 هعلض لوط بعكم هدنع وهو « ربلا نم عاص فصن ةميق

 . ًارتم يتناس /١601 هعلض لوط بعكم هدنع وهو ؛ بيبز وأ رمت وأ ريعش



 « عاَجش ىبأ ظاّملأ ّلَح يف ٌعانقإلا» 25201

 ّىهَو ملغ ةَدِشل ماَعْطإلا ىلإ ِموّصلأ ِنَع ٌلوُدعل هَلَو َر ٌرثكا لع

 ٌفْرَص مقفلل ٌروُجَي اَلَو . حاكتلل ةجاَحلا ةَّدش كاس مومن ةمجعم نْيَعِب

 م,
 ١١

 تراثا رئاَسَو تارك هِلاَبج ىلإ ردك

 : ُيِعفاّرلأ َلاَق اَمَك (ٌمألآ» يِفَق (َكَلْهَأ ُهْمِعْطَأ» :ِرَبَحْل يف لك لو د اَمَأَو

 ةَبوْجَأ َكِلذ يِفَو «ةَقَدَص ُهَل ُهَفَرَص ِهِرْفَِب ُهرَبخَأ اَمَلَُّنَأ ٌلِمَبْحَ
 . هِرْيْغَو (ٍجاَهْنِمْلا حْرَش» يف

 َناَضَمَر نم (ٌماَيِصْيَلَعَو) «توُقلأ١ يف وب يق امك املس (ت َتاَم ْنَمَو)

 ىلإ حاَبمآُهرَفَس ؤأ ُهّضَرَم رمت :.أ ِنَأب ءِءاَضَقْل ٍءاَضَقْلأ ِناَكْمِإ لبق ٌةَراَّمَك وأ ٌدذَن و

1١ -_ 1١ 3 
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 هر

 هلل هب من آلَ :هريِصَقَ ِمَدَعِل ِءاَضَملاب الَو ةَيِفلاِب تِئاَقْلِل َكُراَدَت الق توم
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 َناَك اَذِإ اَذَه ؛حَحْلاَك همك َاَقَمَ :زتلا ىلإ ب نكت مَ هَ

 يف ُثْوَمْلأ َلَصَح أ ٍتْدَمْلَ ىلإ ٌرَمَتْس ةمتس ءاَوُسَو ءِضَرَمك ٍرْذْعِب ُتاَوَقل

 وك <

 ُهَنِإَف «ِرطِفلأب يدَعَبملأ َوْهَو ٍروُدْعَمْل " ُرْيَغ ام ِرْذْعل ٍلاَوَز َدْعَب ْوَلَو َناَضَمَر

 َتاَم ْنِإَو ءِرّدَتلَأ باب يف ُيعِفاَّرلَأ هب َحَّرَص اَمَك ةيذفلأب ُهْنَع ُكَراَدَتَيَو نأ

 . ٍضَقَيْمَلَو ِء ءاَضَقْلآ ني ِنُكَمّتلآ َدْعَب

 َوُهَو «(ٍماَعَط دم َدُم) ُهُمْوَص ُهَناَق ريد ٌلَكل) هتكرت ْنِم (ُهْيِلَو ''ُهْنَع 0

 ْنِم حَدق ٌفضِن ٌّيِرْضِمْل لْيكْلآِبَو «َر ّيَم اَمُك َيِداَدْعَبْل لطلب ُثْلْثَو

 رْيَمْلا ِنْيَد ِءاَضَق باب ْنِم ُهَّنأِل «َيِلَوْلأ ريغ ُلَمْشَيَف ءِلوُهْجَملِل ءاتبلآب ؛ُهْنَع مطأ» :ةّحسُن يِف
 هاا

 يو ا هم 53 0.

 يدر رم . ٌيمريجبلا . هنذإ ريغب
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  2 8ل 2 51 0 .٠ 1

 اَكَم ُهْيِلَو ُهْنَع ُهْنَع ْمِعْطُيَلَف ِرْهَش ُماَيِص ِهْيَلَعَو َتاَم ْنَم» :رّبَخِل هِدلَب توق بلاغ

 8 و
 ْجَوْلأ اًذنَه ْنِم الإ اع اًعوُفْرَم ُةفِرْعَت ال : َلاَقَو ءالام : :مُفَر 45/5 يِذّتل] «انيكشم ِمْوَي لك

 هاف و - 5 ماس مث ء موس مل 1

 (ةّيلحلا» يف ِمِيَعن وُبَأَو ؛17017 :مقَر 008/١, هَّجاَم ُْبَأَو ؛ٌفوُقْؤَم َرَمُع ٍنْبَأ ِنَع ٌحيِحَّصلأَو

 عاوع 2 2 ومر م ور 7 م

 نأ ٌَروَجَي الَو .[ْنِفوُكْلا ُراَجّتلَآ ِراَوِس ُنْب ُبَعْشَأ 194 ُةَمَجْرَت لالا“ ١/ ّيِدَع بو
 00 عمو 8

 . دل 4-0 9 كنزي ةداتع 2 02 7 هل

 ىف ةباينلا اهلخدت ال ةّيِندَب َةَداَبِع ع َمْوَّصلأ ند ؛ِديِدَجْلأ يف ُهيِلَو ُهْنَع َموُصَي

 .ةالّصلاك ِتْوَمْلَأ َدْعَب ب َكِلَذَكَف اَيَحْل

 6 مي 200 04 3 هر 6 7 0 وو 0 6 ار

 «ماعطإلا هل ْروَجَيَو هل ت 4 لي ُهْنَع َموُضَي نأ هْيِلَول ٌروُجَي ميِدَقْلآ يِفَو

 ٍراَبخَألل هب ىَتْفُمْلا ٌرَهظَألآ َوُه انُه ُميِدَقْلآَو «ِنْيَلوَمْلا ىَلَع ِكْراَدَتلآ َّنِم َدْب اََ
 ٌمِلْسُْمَو ؛١180 :مْقَر 30 /* ُيِراَخُبْلا] (َنْيَحيِحَّصلأ» ربخك ِهْيِلَع َةَلاَدلَأ ةَحيِحَّصلأ

 م
 ُنْبَأَو ؛54447 :مُفَر 394/1 ُدَمْحَأَو ؛7 50١ :مْقَر "19/7 َدُواَك وُبَأَو 4١١407 : مقر 5*٠ م

 1 َناَبِح ُنْبَأَو ؛4577 : مُقَر 274٠/7 َلْعَي وُبَأَو 4457 :مُقَر 0771/ :ةَحْفَص ٍدوُراَجْل

 مد د ُيِقَعَبْلاَو ؛ٌتيِحَص ٌداَتْسِإ اَدنَه :َلاَقَو 194 /؟ ْمينْطفَراَدلأَو 48034 :مُقَر

 ٍدَجْلِل َنْيَلَو : وتل لق (ُهّيِلَو ُهْنَع نع َماَص ٌماَيِص ِهْيلَعَو َتاَمْنَما :[مت

 ال ٌماَعطِإلَفِهفْعَض َعَمَو «ٌفيعض ٍماَعطإلأب ُدراَوْلأ ُرْبَحْلَاَو َهَنّسلأ نم بح

 بيرق لك ُهْنَع ُموُصي ينل ٌيِلَوْلأ يدق ىلَعَو ٍمْوّصلأب لئياقلا د دع ُعتْمَي

 يف اَمِلِراَتْخُمْلا ىلع لَم َيِلَوالَوانراَ اََوايِصاَع نكي ْمَل ند ٍتْيَمْلل
 اَْيَلَعَو ْتَناَم يّمَأ َّنِإ :ُهَ ْتَلاَق ِةَأَرْ هال َلاَق : لي ُهَّنَأ لام: مل ٍمِلْسُم ربح

 :( .؟عرششملا يف كم ْنَع يِموُص١ :َّلاَ ؟اََْع موُصََنأ د ْمْوَص
 ا ءاَمهْنِم ّلُكب َليِق ْدَقَو ةَبوُصْعْلاَو ٍلاَمْلآ بالو َلاَمِتْحآ ٌلِطبي اَذنَمَو

 كيل .٠

2 



 «بّذَهُمْلأ اوفا يِفَف اوَُراَت نَِف راج ٌدِحاَو َموُصَي ْنَأ ىلع ُةَئَرَوْلآ تقم
 .مهِيِاَوَم ِرْذَق ىََع مَسَعي هنأ قر امل

 داب هنذإب ٌنتَْأ ُهْنَع َّماَص ْوَل ميِد ىَلَعَو
 كل لَ اسي

 هه

 وف مذ وعش

 نيعتيو ُهَنَع ْمْضي ْمَل َتاَمو ترآ ول ام رم اًميف م اسُملآ ٍدْئَقب َّجَّرَخَو

 .«ٍتوُقْلأ» يف ُهَلَف اَمَك اَمْطَق ُماَعْطإلآ

 ُهَل ةَيَذِف اَلَو ُهْنَع نع لذ لَ مَ اك ٌفاَكَتُم اًكتغأ وأ ةالَص ِْيَلَعَو ُهِلْسْمْلآ َتاَم ْوَلَو

 ٌجَحْلِل اَعَبت ُروُجَت ب اَهَنِإَ :فاَوَّطلا اََعْجَر َكِلُذ نم معني ءاَهِدوُرُو ٍمَدَعِل

 مسمرغا اه

 ل انلق نإ : «ِبيِذَتلا» يف لاَ يَا نإ اًمناَص كتي نأ رد وَّل ام

 اَذلَهَف ٠ ؛ّيَِوْل مْوَصِب اَمْلقَو ؛حَصألآ َوهَو : ْيَأ «ففاكَتْغالا نَع ع موصل دري

0 

 . فاكَتغالأ يِف ُئَِزْجُت ال هَ بالا ِتَناَك ْنَِو ءاَمِباَص ُهْنَع ف عر

 الجري ل يذل دير تنو ذوجعلاو :نيتزلا دوج نم وْغَو (غيطلا»

 ٌةَديِدَش ةَقْشَم 2 هب ُهَفََْي ناك نب (مّْصلأ ٍنَع) ْمُّْنِم لك (َرَجَع نإ) ورب

 مو : ىَلاَعَت هلق ادم َدُم مْوَي لك ْنَع) اًرُح َناَك ْنِإ (ُمِعْطُيَو ُرطْفُي)



 هم ٌينيبْرْسْلأ بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

 ًَ باش لاَح ا دار نأ 5 0 ال :ئأ ٌقَرَدَمُم «آل» 2 هل ص ا 2 2 م 0 5 2 0 5 هو
 2 مم سى روف

 رّبكلا دعب . لوزجعي

 2 د

 2 - 2 و 0 هَ 20 و أ 2
 م هس مشو - نأ ها داس رتل ٠ لل 6 ع

 ةَلاَح ٌّرِجاَع ُهَّنأل ُهَسْكَع اَنُه حصل َنوُكي ْنَأ ىغَبَي (عرْمْجَملأا َلَْقَو

 َتْقَو ُدِئَعْلأ ُهْنَع ٌرَجَع اَذِإ َيِلاَمْلا ىَلاَمَت هللا ّقَح َّنأب ٌدوُدْرَم 3 ةَيذِفْلاِب فيِلكتلأ

 وأ مْرَّصلأ ِنَع ُلَدَب َرَكَذ ْنَم َّقَح يف َةَيْدِفلأ , ٍلَعَو فتّمذ ىف تبت بوُجُمْل

 ) وُيْجَمْلا يف م َمَأ اةضْوَدلَ لضأ» يِف ِناَهَحَو ؟ءاّدتنأ ٌةَبِجاَو

 َتاّمَو ضَرَم وأ ربكل َرطفَأ اذِإ هْيََع ةيِْف اََ « ٌقيِقَرلأ رخل » ب َحَرَخَو

 ةيقَر
 دلع دإع دع

 اَذإ) ةَعَدَبَتُم وأ ٌةَرَجاَتْسُم ْوَلَو (ُعِضْرْمْلاَو) ءاَنِز ْنِم ْوَلَو (ٌلِماَحْلَاَو)



 « ءاَجش أ ٍظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَنْمِإلا» 05

 7 لا 0 6 م06 ر سر 2 و م 67

 ىلع اتفاخ َنِإَو « ٌءاًضقلأ اًمِهْيلَعَو انّرطفأ اًمهسفنأ لع اًتفاخ
 وع مر 0 2 530 م ًِ 7 2

 ةرافكلاو ءاضقلا اَمِهْيلَعَو اثرطفأ اَمهدالؤأ

 ىَلَع) ءِضيِرَمْلِل ٍلِصاَحْلا ٍرَرّضلاَك ِمْرّصلآِب ِرَرَص ٍلوُصُح ْنِم (اَنقاَح
 < 5ن ص 0 7 م 270 هةر مل مكر 2 و

 )0( .راطفإلا اًمهيلع َبَجَو :يأا «(اتّرطفا) ءِدلَولا عم َولَو .(اًمهسفنأ

 .ضيرَملآَك ِةيِْف الب (ُءاَضَقْلآ اَمِهْيَلَع) َبَجَو
 هب َقَفَتْرَأ ٌرطِف َرْهَف اَمِهْيَدَلَو َعَم اًمهِسمْنَأ ْىَلَع اَنقاَح اَذِإ :َليِق ْنِإَ

 8 8 و 3 هاا 21 ها
 . يِتاّيَس اَم ىلع اًَساَيِق ةيدفلأ يِغَبْني ناكف ءن نكس م عن 1 رم عصام ضرب © 7 ةاسيس .٠ ٠ . 020 ا

5 

 سا را ربل مام 2ع و

 * . . . اًضيِرَم ناك نمو # :ىلاعت ةلؤق َيِهَو «ةّيآلأ نأب :تبيجأ
2-9 

 اَنَرَطْفأ اذ اًميِف َةَيذِفْلأ مَدَع يف ْتَدَرَو ءاَهِرِخآ ىَلِإ 18٠[ :ُةيآلآ /ةَرقبْلا ٌةروُش 1

 ْنِإَو) ؟آل ْمَأ اَمِهرْيَغ َعَم ُفْرَخْلآ َنوُكَي نأ َنْيَب َقْرَف الق ءاَمِهِسْفْنَأ ئَلَع اًفْوَح

 وأ ءدِطاَقْسِإ ْنِم ٌلِماَحْلا َفاَحَت ْنآِب ءْطَقَف (اَمِهِدالؤَأ ْىَلَع) ُهْنِم (اَنَئاَخ
 مُهْيَلَع) َبَجَو () .اًضْيَأ (انَرْطْنَأ) ءُدَلَوْلا ُكَلْهَيَف ُنَبَللا َلِقَي ْنَأب ٌعِضْرْمْل
 ىَوَر اَمِل ِنْيََضيِرَم وأ ِنْيَترِفاَسُم اتناك ْنِإَو «(ُهَراَّمَكْلآَو) راَطْفإلِل (ُءاَضَقْل
 نع نّسَح دانسإب عمم : مُقَر كئربكلا سلا ]١ ُئَقَهْيَبلأَو [0 : مُقَرل ٌدْواَد وب

 9 2 -_و -

 فد دب 10 كس طب 2 0 سفك علت ل سا صم
 * ةَيَدِف هتوفيطي تيزأأ َلَعَوأ : ىلاَعَت ِهِلْوَق يف اًمُهَنَع هللأ َيِضَر ِساّبَع ِنْبَ

 هد عا داص .َ 7 .ّ ِ_ك >ٍ 1و 0500000
 هخسنب لؤقلاَو « لئليح امهقح ىف الإ ةمكح خسن هنأ |[ : ةيآلآ /ةَرَقبْلا ٌةَروُس <11

 سم موو وبا م
 ِع ر وف .ِءاَمَلُحْلأ رثكأ ل 0 ا هام

 ل يم درك : همام 2 1 0 ا لوو ع هس ترك م ىو



 < 01/ ٌينيبْرْسلا بيطخلا َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحْمِ

 م. م. ده ع او ديف هاون ا.ه ىو. جاه ده اق دق و وده و ده و دو دس و دوه ها يدع و هدو ياو هن داس عداه ىو يه هاه ها واو اه هاه اهلاه

 ْنَم اَضَقلأ َعَم ِةَيذِفْلا باَجيإ يِف ِعِضْرُمْلاب ْقَحْي : هيب

 بق هر ذأ قف ذهل ىلع فرط وحمار وضخم
 اص هب قت رطِفَوُهَف «هرطفب الإ صحت ةنكذُي مل اذإ رطل ْيَع

 لَق لاَم ٍصيِخَسل طم لق ريم ٌصاَكَحْلآَو ِرطْفمْلل رطل ُلوُصُح صح َوْهَو

 اج م لَب لجأ عفا بَ الَو حا ن 35 صْخَش الإ هب َقَِتَِيْملُهَنأل ةيذ

 يف مُهضْعَب َمْعَب َرظَن َنِإَو ءِناَصْخَّش رطفْلب ُقِقَ دري هنِإَف م مخمل اويل فال

 َيِمدآلآ ةلِنَ ُهْنَع عفَدلآ بوُجُو يف م َمرَيْخُمْلا َناَويَحْل اوُنّزَ ْمَُّنَأل ةَميِهبْل

 ِءاَضَقْلَأ َعَم ةيذفلا مدر يف ِعِضْرُمْلآَو ٍلِماَحْل حلم لَو ءٍموُصْعَمْل

 اق رخَأ ءطَقَف ءاَضل مري لب ؛ .حَمجٍرْيعب ناَضَمَو رطفي يدم

 هيك تأ ذاَضَمَو لح ئئَح < ِهِناَكِْإ َعَم َناَضَمَر

 ُمْثَأَيَو َو هَل َفِلاَخُم آلَو َكِلدب اوُلاَق ْمُهْنَع هلأ َيِض بِضَر ةَباَحَّصلأ نم َةِّس َّنأل

 : الآ اَذنَهب

 ةنكمي ُي مل ْنَم ام ءَناَضَمَر ٍلوحُدب ُدْمْلَأ هم أَيَو : ٍوُمْجمل "٠ يف لاف

6 3 
 . ريخ دكا

 همه

 لضأل ِهِوَْنَومرهْلا يَا َُيْدِفَو يختل ان ةيذفلا ُبوُجُو :ةَدِئاَ
 2 7 6 هم هماعغ م 2

 اذِإ ُدُجْلأ ِ - تقول ةلبضَ 0 لماَحلاَو عض رمل ةَيدفَو .موصلا

 م 22 1 ا



 َوُهَو ميِدقلأ ْىَلَعَو «ريخآتلل ّذُمَو مْوَّصلأ تاّوفل ذم ؛ِنْيَدُم مْ َلُكِل قباّسلآ

 .ريِخآَِ ةَيَذِف َبَجَوَو مْوَّصلأ لضأ ُكُراَدَت َلَصَح ٌماَصاذِإ َنِلَوْلأ ُمْوَص

 ْثَلُتَو ّلْطَر) َقَبَس اَمُك (َوُهَو اَّذُم مو لك ْنَع) جرخُت ْنَأ (ُةَراَفَكْلاَو)

 ٌفِرْضَمَو ؛ ٌيِرْضِمْلأب مد ٌفضن لكلاب ؛ ٌيِداَدْعَْل : ْىَأ .( م

 ٍمْسَق يف َِراَمْلآ نامت فانضألأ ةّيِقَب َنوُد ْطَقَف تك نيكو رفا يذل

 + لاَ هلق تاَقَدَصل

 رسأ ْيقفلآو [44 نال اقبل

 + 2 ه0 جام ره | . _ ع ِ

5 

1١ 

  3١دول
 ١ مس

 نت هروكش يك تر 0 79-3 90 هيفا 7 0

 تاّرافكلا ةلزنمب ٌداَدْمَأل ل 37 مْوَي 7 نأل ِدِحاَو صْخَش
 ةيذِف ذم لك نأل نّيّصخش ىلإ ةفْرَص َروَجَي ال هنإف ٍدِحاَولا َدَمْلا فالخب سرها كو كاش هس 5 <00 عموم لي عك م م
 لَو ءاَهْنَع صقَنَي الَق ٍدِجاَوْلا ىلإ ة يذلا َفِرَص ىف بجوأ ذو ها 0 000 مر 8 ًّ ما هت هير ا

 مع: هَّءاو 53 0

 َذحَأَي ْنَأ ُعِتتْمَي ال اَمُك ءِدِحاَو ٍصْخش نإ نيتي نيتيد ٍدَف ٍفْرَص ٌعانتْمَأ ُهنِم ُّمّرلَي

2 
 ىلا هو 02 و

١ 
 مس ©  ةهرو 3 ه صم

 يف كلذ ناّيَب ٌقَبَس ءاَهَتْفِصَو اَهْعْوَنَو ةرطفلا سنج ةيدفلا نسجَو

 رطفلا ٍةاَكَر .

 ١١( اًبيرق َّرَم اَمَك « اًرتم يتناس 4," هِعْلِض ٌلوُط ٌبَكَكُم َدُملَآَو .



 506 ينيب ْرْشْلأ : محل َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُْمل

 الص نإ

 نوف نع الفا نوي ذأ ٍتاَاذَلا ين ان ةيجون يزل ذا يف رت
 ٍنكْسَم ْن ْنِم ِهْيَلِإ جا اَنْحَي اَمَع اَذَكَو .«هيِراَتَق» يف ُلاّمَعل ُهَل اَف ءِرْطِفْلأ ةاَكَرَك

 .ٍمِداَحَو

 مْرْحَيَو ؛ ٍمّرَحُمْلا ثنحلا َلْبَق َراَثَكْلا ليجنتُك «ٌحَصَألا يف ذ ٌدِئاَج ِناَك عَم ءاَضَقْ َرَْويِل ينال َناَضَمَر لوُحُد َلْبق ٍريخَتلأ ةيذف ليِجَْت :ةيبنت
 مْوَّصلأ َةَفْسَم ْتَدَتْشَأ نَم آَلَو ِنِمّزلَأ الَو ِمِرَهْلا ىَلَع َءْنَش لَو 8

 ليال مهل َسِيلَو ؛ . وألا سلا نع اور د ةّيذفْلأ ِريَأَتل ِْيَلَ

 يما اكرلا ليفت زو بي ال اَمَك تكف نيَمَْي ةَيدِف ُليِجْعَت عِضْرْملِل لَو
 اج هبل يف أي م يذرف نم لجعل ام فالخب

 اَحاَبم 0 اًرَمَس (ٌرِفاَسُمْلاَو) هبّبَسب ْئَدَعَت ْنِإَو :(ُضيِرَمْلاَو)

 اكرم مُكَنِع تراك مَع ا : لات هِلْوَعِل (ٍنايِضْفَيَو) ٍصُخّرتلأ ةئب ةكرب (ناَوِطْفي)

١) 

  2اذ "هك 1 8 0

7 

( 

 م
 - هل اس حن أ

 0 َرَطْفأَف : : ْىَأ ١85[« :ةيآلأ (ةَرَقبْل دوش 1 4 ٍرَكَس لعد

 مشتل هَل خيبت ِةَفَشَم ْنِم ضيِرَمْلا رطِف يف دب الو : ةيآلأ /ةَرَقَبْلا ُةَروُس ]

 َلاَق ٌرطِفْلا ِهْيَلَع بَجَو ٍوْضْعي ِةََفنَم َباَمْذ ؤأ َكالَهْلا ِهِسْفَن ئلَع َفاَح نإ
 هل

 ودم : َلاَعَت َلاَقَو «[7 :ةيآلأ /ءاَسْنلأ ٌةَروُس هل «خشلأ الثتل 1:9 : للاعت

 ُهَلَف اقبْطُم ُضَرَمْلأ َناَك نم لحم :ةيكلأ / قبلا ٌةررش ١1 4 كلا لي كيدي اقلك



 ماع ا. رار. را. عاود عاق عاق هاه هاهو هاه ها. ولو هاه ده. و واو ىو واو اة. دهام دة. واه ده دى. هاهو هاه د. اهأاه

 هب ْرَّرضتَي مل َنِإَو ءٌرطفلا هل زوجَيف ٌروكذَملا َرفّسلا ٌرِْفاَسُملأ اّمأَو 0 0 هَ : 25 5 ص و أ 2 يل رس 72 2 1 ع

 ٍنَع ٍتفولآ ِءالخإ ٍمَدَعَو ٍةَمذلآ ٍةءاَرَب ْنِم هيف اَمِل لصف َمْوّصلأ و
 قشي مل وأ ضَرم :ل هب َرَّرَضَت ا ْذِإ ام ءِلكو هلذف نم ريكا هلو قَداَبعْل عك 0 ََ كت 2 200 -هآ لَ 1

 : مَقَر ا ُيِراَخْبْلا (ِنْيَحِيِحَّصلا» يف امل ُلَضْفَأ هطفلاف ُةَلاَمَتْحَ هْيَلَع

 023/ ُيَناَسَسلأَو ا : مَقَر ل110 /؟ َدْواَد وُبَأَو ؛6 : مقر ءالم/١ ةلْممَو 4

 41١1/9 :مَقَر 23356 :ةَحفَص ٍْيَمُخ نب ُدْيَعَو ؟415577 :مُقَر 219/7 ُدَمْحَأَو ؛1؟508 :مَقَر
 2 2 2 8 ًِ وم

 هنأ 215417١ :مَقَر 2031 /؟ قاّرَولأُدْبَعَو 197/١ ُنِعِفاَّشلأو ؛اله0 :مَقَر ل0 /7 َناَبح ُنْبأَو

 ْنَأ ٌدبَلأ نم َسْيْلا :َلاَقَف ههْيَلَع َلّلَظ ْدَق ِرَمَّسلأ يف + اًمياَص لج أر

 ْمْوَّصلأ ِهّيَلَع َمُوَح 4 ةعفنم وأ وضع وأ سفن فلت موَصلا نم فاخ نإ ءمعب دج ٌةَعْفنُم 1 . هَ هم 7 هامه 90 7 ا م
ً 

 (ئَفْضَتْسُمْلا» ىف ُنيِلاَرْعلَأ ُهلاق امك

7 

 .لاحلا يف مْوَّصلأب زّرضتي َملْولَو

 ٌرطِفلأَف ءوْزَغ وأ جي َرْفَس َناكَو ٌماَص ول َفْحَّضلآ ُفاَحَي ْنِكَلَو

 .ُهَدَقَأَو «اَقَمَتسلَ» ِنَع مْرّصلأ باَتِك يف ُيِجِفاّرلأ ُهلقن امك

 اضف وست
 دما



 ع١ 05 نك طخمأ م 6 70 6 | 2 2 0 - هه ر ََ 7

 يستر | ما | ١ نب ل هَ
 يلا - 0

 مام امال ا. فاق عاود هاه. ده دف هاف فاش اه ده ف دق هو و دي واق هاف و دف اف اه و اوافق فداه افاق« ع و واو حاف ا ماقلاو

 يف اَمِل ٌبَحَسْنُم َوْهَو ءعوْطَتلآ ِمْوَص ْنَع ْتفَصُمْلأ َتكَس :ُةيَِ

 :[586 : مكر ُيَئاَسَتلَآَو ؛ +١16 : مُقَر ٌوِلْسُم 41850 : : مكر ٌئِراَخْبْلا] (نيحِيِحَصلا
00 

 . «اًفيِرَح َنيِعْبَس ٍراَنلَأ ِنَع ُهَهْجَو و هللأ َدَعاَب هللأ لبس ين اًمْوَي ٌماَص ْنَم١

 00 م ّيَكَم 0 ه و كسر
 ) ةمْوَص ارتي ناك ل هلال سيمخْلاَو يالا موي ٌموَص اتَيَو

 َنَآَو يلمع َضَرْعُي ْنَأ ُتحَأَ ٌلاَمْعَألا اًمهيِف ُضَرْعَت ٍناَمْوَي اَمُهَنِإ) :َلاَقَو

 23117 /: ٌءاَيّضلَأَو ؛؟ ١81 : مقر ١1١/6 ٠ ُرَمْحَأَو ؛5"ه4 : مقر ١/4 ٠ مث ُيناَسْلآ] (مئاَص

 .[1701 :مَقَر

 ,815/1] مِلْسُم ٍرَبخل ّجاَحلأ ٍرْيَعِل ةّجحلَأ يِذ ٌعِساَت َوُهَو ةفَرَع مْوَي ُمْوَصَو
 ماَيِصا :[144 :مفَو 40 :ةحفص يَ نبَعَو 1014 مْفَر ل3 /هدَمْحَأَو 1137: : مُقَر

 ٌرْشاَع َّوهَو ؛ءاَروُشاَع ُمْوَصَو امدعَب يتلو هَلْ يل نسل كي ةَفَرَع موي

 : مُقَر مينا هَلْ يتلا َةَنَسلآ َرْمَكُي نأ لأ ىَلَع ٌبِسَتْحَأ» : كك هلؤقل , مّرَحْمْل

 لاق ىلإ تيِقَب قب نيل : هلؤقل ٍمّرَحْمْل عسا َوهَو َءاعوُساَت م مْوُصَو ١7[(

 َتاَمَق [17 : مقر 001/1 هجن أو 4114 :مقَر ء/98/7 ةِلْسُمَ ( َعِساَتلأ َنَموصَأل
 و

 نم انس ةَعبنأ مث َناَضَمَر ٌماَص ْنَم١ : لَك هلؤقل ٍلاَوُش ْنِم َهَنِس ُمْوَصَو كلت 3 00 2 3 ”صس راس )سس ها انكم

 :مقَر 254/5 وا ربأَو 1114 :مْفَر 850/5 ٌمِينم] (ٍرْهَدلآ ماَيِصَك ناك ٍلاَّوَش
 2175/7 ئَربكلا١ يف ُئِناَشلاَو ؛حيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2/04 :مَهَر 2107/7 يِِْرَتلأَو 417
 ُنْب ُدْبَعَو ؟٠5808 :مقَر ع0 ُدَمْحَأَو ؛,5 :مقَر 2047/١ ِهَّجاَم ُنْبَآَو ؛؟1877 :مُقَر

 َبَقَع اًهعباتتَو [5584 :مْفَر 2397/4 َناَيِح ُنْبَأَو 4128 :مْفَر 23٠١4 :ةّحْفَص ٍدْيَمُخ



 « ءاَجّش ىبأ ِظاَقْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا 3

 010 اا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا لالا ااا اال الا اال ايل ا ا ب لال و ممل ممل ول مو ا ا ل ىى ممل م اا م ل ل مى م ىو اناا ان ىلا ى ا ايلا نحل ا ىلا ىى_ لا ن2

 دععلا ّتَتَع اَفْفَأ

 َبِقَع ُلَضفَأ] ّلَضْفَأ ٍديِعْل

 َمْوَي ْمُكْدَحَأ ْمْصَي يو و : هلع هلؤقل مولا ةَعْيجلاأ ذي ُداَرْف َُركُيَو

 ال

 اًميِف لإ تْبَسلآ َمْوَي اوُموُصَت ال١ :رّبَحِل ٍدَحألآ را تن ُداَرْفإ اَذَكَو
 ُيَناَسَلَأَو ؛ ؛ خوُسْنَم ٌكِيِدَح :َلاَقَو 2557١ : مَقَر ل / دْواَد وب (دَكْيَلَع َضرَتْفَأ

 هم هَجاَم نْبَأَو ؛ ؟سحا 7 :َلاَقَو ال55 : : مَقَر كل /؟ ُيِذِمّرَتلَأَو ١ : مقر ء٠ 4/5

 هل
 نك

 ةعمجلا

 اس

 نإ

 1١44[. :مْقَر ٌيِلْسُم] (هَذْعَب ام اًمْوَي ْوَأ ُهَلْبَق ام وي موصَي ن

 0 1 يك م د رشا زل م تل عير مر م ف
 حيِحَص :لاقَو 1997 :مقَر 2501/١ ٌمِكاَحلاَو و, :مقَر 2358/5 دَمْحَأَو 4١1/75 :مقَر

 ؛11514 :مُقَر 27317 /» ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو 48717 :مَقَر 2707/5 ٌِقَهَْبْلاَو ؛ٌّيِراَخْبْلا ٍطْرَش ىَلَع

 مْوَي ىَراَصنلَأَو تبل َمْوَي ْمَظَعَت َدوُعَيْل َنَألَو 47١[ :مقَر 270/١4 ٌناَربَطلَو

 .دّحألا
 هه

 اًرّرَض هب ٌفاخ ْنَمِل ٌةوُرَكَم قيرْشَتلأ ُماَيَأَو ٍديِعْلأ ْيَمْوَي ريغ ع ٍرْهّدلأ ُمْوَضَو
0 

 أ لوألا أ قالطإل هرْيَعِل ٌبَحَتْسُمَو «ٌتَحَتْسُم ْوَأ بِجاَو ٌّقَح َتْوَقَو

 يس رب فيا ع اَهُجْوَرَو اَعُوَطَت ِةَأْرَمْلأ ٌمْوَص ُمُوْحَيَو
 َرْمال لحي الد 1١75[: : مقر 241/9 دِلْسُمَو ؛4844 :مَقَر ُيِراَخْبْلا 4 َر ْن

 ..هذإبلإدِماَ اَهجْوَرَو َموُصَت
 يلع هلق ٌمْوّصلآ ام ءاَمُهمْطَ ُهلَفهِلَص وأ عُوََت ٍمْوَصِب َسَبت ْنَمَو

 ( طف َءاَش ْنِإَو ءْماَص َءاَش ّْنِإ هسْفن ُريِم ٌعوُطتملا مب ءاَصلآ» : ُمالَّسلَأَو ةالَّصلأ

 اله :ةَحْفَص ُىِسِلاَيَطلأَو ؛75971/ :مقَر "11/5 ُهَمْحَأَو 7 :مَقَر ٠١9/7 ٌيِذِمْرَتل]

3 
6 
2-2 



 ا 0 دّمحأ ِنْب ِدَّمَحَمِل مل

15 
 1١

 وياك 0.
 3 ا 3 مسك را

 [فاككيغالأ يف ٍماَكحَأ] لضف
 ٌةَيَحَتْسُم نس ُفاَكَتْعالأَو

 ٌيَنْطفَراَدلاَو 48171 : مُقَر 2105/5 ٌمِقَعْيبْلاَ رامقك :مُقَر تعكر) ُدِكاَحْلاَو 41514 :مُقَر

 . موصل ىلع اي ٌةالَّصل اَكَأَو كل[ مَقَر 2417/7 ٌنِمَلْيَتلَأَو ؛ 75 /؟

 ناك ٌءاَوَس َوَس ُةعْطَق هلع َمُوَح ِةَبِحاَو ٍلَص وأ ٍبجاَو ٍمْوَصِب سبلت ْنَمَو

 ال ْمأ ِرْذُع الب َةالَّصلأ َرَّخَأ ؤأ ءرطِفلآِب ئَدَعَت ْنَم ٍمْوَصَح ٍرْوَمْلآ ىلع ُهواَضَق
 < هج

 . َكِلَذب ئَدَعَت نكي ْمَل نأ

 كرهو م و لاَ هلو ةماعلا هيف ها 85 اب مرش
 (ِنْيَحيِحَّصلَأ» ٌرَيَخَو ا[ 1 [/ةّرقبلا ةَروُس ] # ٌدِجدَمْلا ىف نوُعكل ١ع َرُشَنَأَو

 َرْشَعْل َفَكَبْعَأ لكي ُدَنَأ 1١1/7[ :مكَر ءاالد /* دِلْسُمَو 5 :مقَر تا ُيِراَخْبْلا

 هللأ ُهاَفَوَت َّنَح ُهَمَرآَلَو ٌرِخاَوَألا َرْشَعْلا فكتغأ هن ءَناَضَمَر ْنِم طَسْوَأل
 َلاَق .ةّميِدَقْلَ عئاَرّشلأ ّنِم َوُهَو .ِهِدْعَب ْنِم ُهُجاَوْرَأ فكتغأ مث ءنَّلاَع

5 4 
 4 ننكملاو نوط قي ارقط نأ ليسو دتجينإ ل ا يع : ىَلاَعَت

 (ةَكَحَسْنُم ّىهَو) ٌةَدَّكَوُم دس ٌفاكَتْغالَاَو) ١١5[ :ةَيَآلآ /َةَرَقَبْلا ٌةَروُس ]1

 عم
 عك



 ( عاَجش ىبأ ظافلأ ّلَح ىف ٌعانقإلا » <33

 نك رج هك 7 3 هّماس نر دن نا ص 0

 0 يا 0 9

 1 ه6 دس 9 2

 ل

 وثق ىو مس هع -
 هرْيَغ يف ُهْنِم لصف َناَضَمَر ْنِم ٍرِخاَوَأل رثقلا يف وهو ؟[١/17 «ِءاَفَعّضلآ» يف

 ُلَضْفَأ اَهَّنِإَف ءٍءاَعُدلأ ِةَرْمَكَو ِةَءاَرَقْلَو ةالّصلاب اَهيُْبَم ِهرْدَقلا ِهَلْيَل بلَطِ
 د نب قه جس وس جم عم

 .ةنالا /وقل ةورش 1/1 «رْهَس فأني دع 00 ىَلاَعَت َلاَق «َةَنَّسلأ يَ

 دَقْلأ هلي ايف َسْيَل ٍرْهَش د فل يِف لَمَعْلأ َّنِم ٌدْيَخ اًهيِف ُلَمَعْل : ْيَأ ا[

 7 ءالث٠ :مُقَر 01/1 هلْ 41807 :مْقَر ال7 /؟ ُيِراَخْمْلا] ا ِنْيَحِبِحَّصلَا» يفَو

 11١8/4 ْمَئاَسَتلَأَو ؛ٌبيِرَغ :َلاَقَو 287 :مْقَر .53// ُيِذِمّرَتلاَو ؛15/1 :مْقَر 49/17 َدّواَد

 ٌيَقَهنبْلاَو 75 : مقر 243737 /8 َناَبِج ْنْبَأَو 44059 :مُقَر "فا /؟ ُدَمْحَأَو ؛ةىالا/ : مُقَر
2 

 َمَدَقَت ام ُهَل هلل مآ َرََعاَباَسِيحآَواناَميِإ ردم هليل مَ ْنَم١ :[لسنت :مقَر 0/4
 ٌيعِفاشلا ماَمِإلَأ هْيلَع صن امك ريخألا ِرْشَعْل يف ٌةَرِصَحِنُم ّيِحَو «وبنذ نم وعل

 َيِنَرْمْلأ َلاَقَو ؛ ايه ْمَرَْتاَهنَأَو ؛ ْروُهْمُجْل هْيَلَعَو هُهْنَع ىَلاَعَت ذأ َيِضَر

 يف ُهَراَمْخأَو ءْثيِداَحَألآ َنَْب اًعْمَج ِرْشَعْل يِلاَيَل يف ذ ةلِقَتنم اَهَّنِإ : ةَمْيَّرْخ ُنْبَأَو

 . لولا ُثَهْدَمْلاَو ؛عوُمْجَمْلا»

 هللأ ُهَعَلْطَأ ْنَم 5 ! اًهلضَف لاني لَو : (مِلْسُم حرَش» يف ٌيوَونلأ لاق

 َروُحَي َتَح ٍرْشَعْلا يِلاَيَل لك يف ُدَْعَتلَأ ُبَحَسْسُي : يلوم َلاَق نكلل اَْيَلَع
 مَآ اَهْيَلَع َعَلَطأ ٌءاَوَس اَهتليضَم ْروُحَي هنأ اذنه ُرِهاَطَو «ِنيِقيْلا ىََع ةليضَْلآ

 ْنَع َيِوُرَو ؛اَهَقِئَطَو َم َ
5-0 

 يأ َِس

 هلله #

 اَنأ اذإ ٌلَمكَأ عل ِنَم َلاَح ْمَعَت .ىلؤأ اَذَهَو ءال

 ذك ناَضمَو ني ةعامج ىف ريل َءاَشِعْلأ ىَلَص ْنَم» : اًعوُفْرَم َةَرْيَرُه يبأ



 05 0 90 ا عمو

 م6 ا

 (ِناَميِلآ بعُش» يف ُيَتِمِنَبْلاَو ؛146 :مُفَر .”م» /* ةَمِيَرْخ ُنْبآ] (رذقلا ةلّيل َكَرْدَأ
 رم م رع 2 40 ن 7 0 تا صاع

 يِداَحلآ ةلْيل اَهنأ ىلإ ئلاعت هللأ ُهَمِحَر ٌيِعفاشلا لْيَمَو 17707 :مُقَر /١:”,

 َنيرشِعلاَو ثلاثلآ وأ « َنيرْشِعلَأَو
 71 و رعاس و 2
 6 عاو 2 00-3 يد خا م9 سل

 يف ُنْمَّشلأ ُْلْطَتَو ٌةَدِراَب اَلَو ٌةَراَح آل َةَقِلَط م ان َتاَمالَع ْنِمَو

 َوْفَعْلا تحت ؟ هيك ْوْفَع َكَنإ مهل : : لو م نابل يف ريكي ذأ بو.

 هاه اهب ْتّصُخَر ءاَهِتلْيَل يف ٌدِهَبْجَي امك اَهِمْوَي يف َدِهَتْجَي ْنَأَو ؛ ؛ ينَع فُع

 ْ اهي ذأ قو ل مو ؛ةعايقلا مي لإ قاب يو أ

 ل ام ٍطْرَّشلَب هُداَرْمَف ءِناَنْكُر : ْيَأ ء(ِناَطْرَش) . يفاكتغالا : ْيَأ ؛(ُهّلَو)
 3 و

 ٠ -_- 54 لا لا ؟ 9س ع

6 

 هِْذَن يف يضف هي ْبِحَتَو .تاداَبعْلا َنِم ِِريَمَك بلقلآب (ةييلأ) : : ُلَوَألآ
 ْنِإَو ين ُهنَمَك َهَدُ هَل هل دقي ْمَلنأب تاَكِيغالآ َقلطَأ ْنإَو للا نع ريميل
 ُهاَوَس اَهَدَّدَج َداَعَو ِدْوَع مْزَع الب ٍدجْسَملآ َنِم َجَرَخ ْوَل نك ءُهْنُكُم َلاَط

 0 0 نأ هرْيَعِل مَ رْديَتِل َجَرْخَأ



 « ءاَّجش ىبأ ظاَقْلَأ لح ىف غافلا » 3135

 م و م

 دجَسَملا ىف ثْيِللاَو

 4-0 ممتعا م 55 د ىلا يم و 5 ف تا يس ص سس ل مصر

 فالخب فاكتغالا هعطقل َناَمَّرلأ لطي ْنل نإَو ءاَضْيَأ ةّينلأ َدَدَج َداَعَو
 ءةنم َّلب ال ُهنإف *َم لأ لاط ْنِإَو ءامديدجَت بحي ال ةهنإف ءزُدّدلل هجوم * مو ب مكي همكم تيم 5اس م : 7 2 2

 - 2 سس ف مهم م ص ررب 2

 عياتتلا ٌعطقي ال ٍرَدْعِل ٌرخف ةعباتتم َةَّدُم َرذن نإ ال «ةّينلأ َدنِع ئنئتسُملاك َوُ همم وز سد ؟عاس ري < ع سو دههو رت از شم ت2 كت وتم روك

 1 عل مأ ْرّدَبَتِل جّرخأ ٌءاَوَس ٌديِدَجَت ُهُمَرَي الف

 3 تا م هَ 3 7 ياس ورب صل لاك و 3 4

 لوكخي ثيحب « اقإ يأ ءافوكع ىّمَسي ام ردقب (ثنللا) يناثلا ()

 7 7 0 . 01 0 و 2-7 2 3 3 731 ل 7 8

 بجي الَو اَمُرَذَق يفكي الف .هوخنَو عوكُؤلأ يف ةنينأَمْطلَأ ِنَمَز قؤف اَهَنَمَ
 - 2مم 0 هاي وع وع ص

 هيف ْدَّدَرَتْلا ىفكي لب «نوكّسلأ

 0 م . ّ ا
 هرْيَغ يف ّحِصَي الق (ِدِجْمَمْل يِف) + لْوَقِب ِثلاَثلآ نكّولا ْئلإ َراشأَو

 عامجٍولِلَو [؟91/ : : مكر ءللشو 4, : مُكَر :يِراَخْمْلا ٍناَحّيشلأ أ هأَوَر «عابتال

 روش 17 © ٌدجدتتلا ىف نت رْشنأَو كرُهوُرِقُم الو : قَلاَحَت ِهِلْوَقِلَو
 لَعِلَو هيف َةَعاَمَجْلا ِةَرْتَكِل ٍدِجاَسَمْلآ ةّيِقَب ْنِم ئَلوأ ٌعِماَجْلاَو «[19 :ٌيآلآ |ةَرقبا

2 

 َةَدُم َرْذَن ل ّلَب .ةيجوأ نع فال نم جووجل جزا ىلإ جات

 اهل جوُرْحلأ ٍطرتْشَي لَو ةَعْبَجْلا ُهْحَرْلَت ْنَمم َناَكَو : ةَئَث موي ايف ةَعباَتم

 جشم هذ يف د َنيَعْولَو هُهُعْباتَت لطي ال هَجوُرْخ نأ ؛ُعِماَجْلأ بج 4 َتَجَو

8 54 

 َلاَق ٠ ءاَهلضَ ديم اَهماَقَم اهي موق الف َنَّيعَت ئَصْألآ وأ ةنيِملآ و وةك

 ٍدِجْسَمْلأَو ءاَذَه ِيِدِجْسَم :َكِجاَسَم ةثالث ىلإ َّ لاحد ُدَسَت ال١ :هِئي
 تيسو

3 

 : مقر مل كلْسُمَو ؛86١١ : : مَقَر ُيِراَْبْلا] ِناَحْيَّشلَ ةاَوَر (نئَضقَألا ٍدِجْسَمْلاَو ؛ِماَرَحْلأ

 موَُيو ٠ اَمهْيَلَع ِهِلْضَف ٍديِزَمِل َنْيَرَخآل ماََم كَم ٌدَجْسَم ٌموُقَيَو . [ 31

 نالت َرْيَغ اًدج ةجضَم َنَيَعْوَلف هيلع هِلضَف ٍديزَمِل صال مام ةئبِدَعْلا دست



 ِِ .ّ .٠ سثه5 ه0 سدع 2 ص سد ةهر َ
 117 ٌيِنيبرشلا بيطخل أ دمحأ ِنْب ٍدَمَحمل 0

50 

 ةورحت سم ل 9 م6 هو هايس م 2 نب 6

 0 ٍناَسنإلا ةَجاَحل الإ روذنملا بفاكتغالا نم جْرْخَي الَو

 هل

 نّيعت هِرْذَن يِف فاكتغالأ َنَمَز َنّيع ْوَلَو نيكي مل

 و 2 ٠

 ْثَدَح ْنَع ٌرلَخَو ّلَقَعَو مالشإ : رش ؛ فكن 5 عيال ؛ نكولآَ

 هدب ِيَقُم قُم ٌرْيَغ ْوَلَو (روُدْنَمْل فاكتغالا) يف ٍدِجْسَمْلأ (َّنِم جْرْخَي الَو)

 نم لسمك اَمُهاَنْعَم يف اَمَو ٍئاَغَو لوب ْنِ : + (ناَنإلا جا الإ) عَ ا

 ُهَل الَو ٍدِجْسَملَأ ِنَع اَهُدْعُ نشحَفي ْمَل هل ِراَدب رتل ُهَباَهَذ ٌهْضَي اَلَو ةَباَنَج

 عَِقْني الَف «وب اال انام هقيِرَطب دي مَلَو َنْشْحَف ؤأ ءاهنم ُتَرْفَأ ىَّرخأ 5

 هقيدَص ِراَدَو ٍدِجْسَمْل َةَياَقِسك هاد ِرْيَغ يف ُهْربَت ُبِجَي 5 هب عياتلأ
 اس

2 
07 

 .يِناَلأ يف َةَنِمْلاَو ئلوألا يف َةَّفَسَمِْلُهَل ِةَرواَجُمْل
 25 هذ - و

 اناَكم هقير َدَجَوَو اه مدعي َشْشْحَف وأ اَهْنِم ُب ُبَرْفَأ ئَرخأ ُهَل َناَك اَذِإ ام مس مال

 ا[ ِلاَمتْحََو .ىلوألا يف برقألآب ه هئانتغال َكِلذب م ٌعباَتَل عنيف هب اقبال

 ءعوُجولاَو باهل يف موي َلوُط َّقْئَيف .ةيلا يف هعوخ يف د ديت

 :ةَدوُهْعَملأ هّيِجَس ىلع يِشْمَي لب ٌَعاَرْس الآ َكِلَذِل هجوُرُح يف لَكُي آلَ

 َكِلْذل مبان َْقيهَنَأل دجْسَمْلا َجراَخ ًاَمَوَتي نأ هلق بتسمع اذ

 , . ٌروُجَي الَف ٍدِجْسَمْلا يف ِهناَكْمإ َعَمُهَل َجَرَخ ْوَل ام فالخب

 ْوَلَو راَدلآ ىَلِإ ْرْدَملآ يِف ِتْفَوْلآ ُدَتُكَأ َبَه َبَهْذَي ْنَأِب َسشْحْفْل ُيوَعبْلا َطْبَضَو

 ْمَل اَم ّرُضَي ْمَل هِتَجاَح ِءاَّضَقِل هِقيِرَط يف اًمِداَق َراَر ْوَأ هقيرط ىف اًضيرَم ٌداَع



 ريم وع يل ص و 5 1 .ء الس 0 يهمس م 44و

 هعَم ماقملا نكمي ال ضَرَم وأ ضْيح نم ٍرذع وأ

 ْ >2 ماه زن

 قات كيب حتا لد ذأ ل إو فوفو لع ْلْطَي لَو ِهقيِرَط ْنَع ُلِدْعَي

 ْنَع اَهْيَلِإ َلِدْعَي ْملَو اًهْرظَتْنَي حل ْنِإَف «َوَز انج ىَلَع هِقيِرَط يف ىّلَص ْوَلَو
 . 0-2 2 2 نسل

 ْنإَو ِهِفاَكِتْعال ٍناَيْسِنَك ِرْذُعِب هِجوُرْخب ُعُباَ انَيلَأ ٌعطَقْنَي لَو الق إو َراَج هقيرط

 ُهَنَمَر َلاَط

 ل ْتَناَك ْنأِب فاكتغالأ ٌةَدُم ْتَلاَط ْنِإ ساّقن ْوَأ (ضْيَح نم ردع 0
2 2 4 .0 2 

 ٍرْذُع (أ) ٍذِئنيِح هيف ِثْكْمْلا ميِرْخَتِل مالتخأ َنِمِةَباََج وأ ءاَيِلاَغ ُهْنَع ولْخَت

 ُماَقَمْلا ُهَعَم ّقْشَي :ْيَأ «(ُهَعَم ُماَعَمْلا ٌنِكْمُي ال) َءاَمْغِإ وأ اًنوُنُج 5 (ٍِضَرَم)

 ُتيِوْلَت هْنِم ُفاَخَي ْوَأ ءبيبَط ِدْدَرَتَو ِمِداَحَو ٍشْرَف ِةَجاَحِل ٍدِجْسَمْلا يف
 جوُرْخْلا ىَلِإ جِرحُي آل يضرم ىفالخب لوب ٍاَرْدِإَو ٍلاَهْسِإَك ٍدَجْسَمْلآ
 ْ هَل ورحل ُُياَلأ ٌمَِقْنَيف ةَفيِفَح ىَّمُحَو عاَدُصك

 باتل ٌعِطَقْنَي الو «قيرح وأ ٌصصل ْنِم ُفْوَخْلا ٍضَرَمْل نعم يفَو
 هن نادال نم يرق ٍدِجْسَمْلآ ِنَع ةَلِصَْنُم و امم لإ ا نوم جورب

04 2 
 ثسانلا َفِلَأَو اَهَدوُعَص ُبِتاَدلَأ َداَتْعَأ ِدَقَو ءهِعِباَوَت ْنِم ٌةَدوُدْعَم ُهَل ًهَئِْيَم 2006 6 م وو

 هاك نم نسا نال نمر َلَعجْمَ هيف ُرْذْعُيَف 0 ٠

 لذ دجَْمْلا نو وِجوُرُخ مَ ءاَضَق ياعم ٍروذنَم فاكخأ يف بجي

 الإ هيف بفكتنم ريغ أل قَرطْمُم ٍرْيَغ بجو ساَقنَو ضْبح ِنَمَرك م َمْباَملآ ٌعْطَقَ

 ةَبَنَج ٍلْْغَو لكك داع عَ لطي مو ] جوُرْحْلا بلطي اً دب وَ َنَمَ

 هَنَألَو كْنم دب آل ذإ «ئئتسُم ُهَنَأل ُهَؤواَضَق ُبجَي الق ءِبِتاَر ِنْذَوُم ناَذَأَو

 .ٍسافِنَو ٍضْيَحَو ِةَدِعَو ضَرمَكُهْنمَز ُلوُطَي ام فالخب «هيف كت



 03 هو و م

 طَولأب لطَبيَو

 ٍرِكاَذ ِهيِرَْتب ٍمِلاَع ْنِم (ءطَوْلآب) ُهرَْغَو ُروُذْنَمْلا ُفاَكِيغالا (َلْطتَيَو)
 ْوَأ َةَجاَح اص وجور هجراَخ مأ وجسم يف نو َوَس فاكتغالل

 ةئنَدَْلأ ُةداَبعلأ ُهَناَف اَمَل امون

 نإ هَلْ ٍةلبُفَو سْمَلُك . جلا نود امي ةَوْهَشِب ةَرَشاَبُملآ امأَ
 . مْوَّصلأ يف َرماَمِل ُهَلطبن الف لَو

 ٌلطَبَي ال ُهَنِإَف َل وك رك وأ قت نإ ام ورشا : :ب َجَرَخَو
 َلَرْنَأ اذإ 5 ا دق الب ذأ وون وأ ماّركإلآ ٍدْضقب لبق اذِإ ام ام «ةَوْهَّشْلأ»

 أ ءاَمِجَكَف الِهاَج ْوَأ فاكتغالل اًيِساَن م عَماَج ولو ةَرَشاَبملاَك اَنْمِتْسالَأَو
 .مَصل يف ّرماَمك شي ُمَياَلَف لهاَج وأ ُهَمْوَص اًيسان

 . اين سْبْلَو بِراَش ّصَقَو ٍلاَسِتغأب ُنيَرَملَأَو ُبْيطَتلا فاكتغالأ يف ٌرْصَي الو 4 - 7 س72 02 2

 وكرت رم الو ةكرت اكو هنأ لقني مل هنأل ,عامجلا يِعاَوَد ْنِم كلذ وُحنَو َةنَسَح
 رسل يك هي 0 .٠ 02 00 م ماس س2 م عمرو هرم
 هلكت لَو يرخُمْلا فالخب جوري جور أ ُهَلَو ءَةَحاَبِإلا ئلع ةؤاقب لصألاَو

52 ٠ 

 ْتَهرك اَهْنم رثكأ ْنإف اه ُرِثكُي مَ م 0
 ُةَرَكذ ؛ ملِعْلا ميِلْعَتك ةَعاط اَهّنأل ؛ ءاّهْنم زاثكإلا هَركُي الق «٠ «مْلعلآ ةَباَتِك الإ ءهتَم

 .«ٍعوُمْجَمْلا» يف

 وأ ٍةَرْفُس يف لكي ْنَأ ئلأل و «هيف ِهْيَدَي َلِسْغَيَو َبَرْشَيَو لأي ْنَأ ُهَلَو

 ءٍدِجْسَمْلِل َفَظْنَأ َنوُكَي اَهوُحَن ْوَأ ٍتْسَط يف ُهَدَي َلِسفَي ْنأَو ءاَموحَت
 كه ل

 ْمهِقاَقَثال ةَمْرْحْلا َّنِم ُيِوَمَبل ِهْيَلَع ئَرَج امل اًقالخ م  ُهْحْضَن ُروُجَيَو 8 هماو 00 206 ل هس 2 0 ه0" هه

 ٌروُجَيَو «لَمْعَتْسُم هنأ َعَم هضزأ يف ِهْئاَم ٍطاَقْسِإَو هيف ِءوضْوْلَأ زاَوَج ْىَلَع
0-1 1 06 

 اذإ َةَماَرَكلأ َعَم ِءَنِإ يف ُدْصَمْلأَو ماتا
 هَ ام نيو يب قلو نإ ىف هيف ذ لْوَبْل

 م.



 مام ا. ف. ا. فاو ده ها. .ا.ه هاه هاه واه و ده ده و واق عاق هاه دو و ده اواو ا .ه و واه جاف و .اناعأا. ها و د ساو هد هلع

 ةكتغملا لغتشأ ِنِإَو هِلْعِفب وب ْنكَت مَ اذ ثرْثك نو اَهَلَحَم يف اَْنَع ىَمُي
 .ٍةَعاَط يف ٌةَعاَط ُهَّنَأل ُدْيَح ُةداَيَِف مْلِعْلآَو نآرْفْلآِب

2 2 

 .ةيجوأ نم الخ نم جوُوخْلَِو عابتالإ ٌموَصلا فتم نس ' :ةَمَياَح

 : قَد «ُيِراَحبلا] (ِنْيَحيِحَّصلَأ» رّبخل لهو ويلا فكيف عَ لب طل ُهْضَياَلَو

 ينإ ! لأ َلوُسَراَي : لاق ْنَع لاَ هفلأ ّيِضَر َرَمْع َّنأ «[1701 :مُقَر ٌمِلْسْمَو 405

 .َهَلْيَ َفكَْعَأَف ككِرذَنب ٍفْوَأ» :َلاَق ةَيلِماَجْل يف هليل َفكَتْغَأ ْنَأ ُتْوْدَ

 ٌيَقَْيَبْلاَو ؛ِداتْسإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو 210“ :مُقَر 300/١ ٌمِكاَحل ساي نأ لَبا سنأ رَبْحِلَو و نم 3 - ا م 2 56 مص 0س ًِ -َ -

 ْوَلَو ءكهسّفن ىلع ُهلَعْجَي نأ الإ الإ ٌماَيِص ٍفكتْعُمْلا ىَلَع َسْي َرْيَلا' :[من» :مْفَر احر
0 
 مو

 َفاَكَتْعأ َّنَل 2 ْيَش ُهْمَرَلَي مل هِرَذن َلْبَق ئضَقنأ :أ َناَبق هنيعب ٍرْهَش فاك رد

 .لاَحُم ئَضَم دَقِرْهَش

 ضيرَمْلأ ِةَداَيِعِل خورخلا يفاكتغالأب عّوطتُملل ُلَصْفَأل ٍلَهَو
22 

 اَوَد و |
 و١

 َوَساَمُه : ُتاَحْضَأل الآ َلاَق ؟ففاكتْغالَ
 0 3 17-5 لآ

 ل هلي تلا نأل «٠ هناي تياقش اه لاذ : حالّصلأ ُنْبأ َلاَكَو

 . اًعُوُطَت ُهَفاَكَتْعَأ َناَكَو .َكِلَذِل جْرْخَي نكي

 امأ «بِناَجَألآ ِةَداَيِع يف 1 ةضؤم دوك نأ يني: يلا لاق

 مِهِتَداَيِعِل جوُرْخل َن
 ةَحَدَصُم نْيَسُحْلا ىضاَق 7 َراَبِعَو ميل نش

9. 

 ع

 3 : معي نيبال نأ



 ع

 ل هع
 يرقات يريد ىج

 ىسيسئ ور نيد» ساس»
 دريياويامب انك تةكام تعا ت1 تولت

 7/١" ٌينيبرسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 عك ممم عب
 | باتك

 فلا 1 ٠

 ع اسف ع
 | تاتك
 فلا 5 1

 م2 4 و 00 2 5 م هاسو

 . عبس أ يف اَمِهب ّىرق ٍناَنَعَل ءاَهِرْسَكَو ِةلَمْهْمْلأ حْنمب
 ُهلاَف اَمُك ُهَناَيَب ينآلآ ِكُمّشلِل ةَبْعَكْلأ ُدْصَق :اًعْرَشَو ٍ؛ُدْضَقْلأ :هَمَل 7 0 3 هك م اى 20و ا 0 -

 .ظَعوُمْجَمْلآ» يف يف

 «ت دا ُجِح نيل َكَعِليَوط : ىَلاَحَت ِهِلْوَقِل « عيطتْسُمْلا َلَع ٌضَْف َوُهَو
 «سفمخ ىَلَع مالَسِإلَ يِنب) :ٍثيِدَحْلَو ديك [91 :ةيآلأ /َناَرْمِع لآ ٌةَروُس "]

 :َلاَقَو 1709 : مْهَر 0 /ه ُيِذِمَرَتلاَو ؛١1 :مُقَر .45 ١/ ٌمِلْسُمَو ؛8 :مْقَر 29/١ ُقِراَخُمْلا

 َناِح ُنَْأَو 41016 :مْقَر 307١/1 ُدَمْحَلَو ؛4001 :مُقَر 3007/4 ُنئاَسَنلآَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح

 ءال09 :مَقَر 009/1١ ةَمْيَرْخ ُنْبََو ؛ 0/4 :مَُقَر 2175/٠١ لي وُبَأَو ؟158 :مُقَر « 0

 اوُجَح١ :ثيدَحلَو م0: مْفَر 41/4 ُنَتهْيلاَو 15507 :مْفَر 504/15 نبط

 َدُحْفَت ْنَأ» :َلاَق ؟جحَن ل ْنَأ لبق جن َفِيَك :اولاَق ءءاوُجُحَت ل ْنَأ َلْبَق
 م 00 07 و 2 رس سهاص <

 :مُقَر 4١/4" ُيَيَمْنَيلاا 2ليبّسلا سانلأ نوعنُمَيف ةيدؤألا نوطي للَع ٌبَرَعلأ

 .[ ١17/17 ننْطُفَر َراَدلَأَو 4

 ةَروُرَصلأب ٍنيّدلأ نم ٌمولْعَم َوُهَو
 ٍنَع ٍةَديِعَب يدا ََسَن أ مالشسإلاب ٍدْهَع بيِرَق َنوُكَي نأ لإ ُهَدِحاَج ُرْمْكَي

 ٌةالَّصلأ ِهْيَلَع َمَدآ َنَأ 1 1 َيِوُر «ةَميِدَقْلآ ِئاَرَّشلَأ َنِم َوْهَو َِمَلْعْل
 اًدنهب َكَلْبَق َنوُقوُطَي اوُناَك َةَكتالَمْلأ َّنِإ :ليرج ُهَل َلاَف َّجَح اَمَل ُمالَّسلأَو
 ٍةنَس يفالآ ةَعْبَسِب ِتْيبْل



 ٍظافلأ ّلَح ىف ُعانْفِإل» ف

 م او مه عاق ا. اواو د عاش هاا عاش ع اع او عاهد ه عام ده و واوا م« م اه واع عام سم اولو ها ىو و د« هاه عام هاه ها ىاس هله

 َحَح ُهْنِإَو مال هْيَلَع مدأ ّممَح ْنَم لَو نإ : 2 زيجُمَتلأ» ٌبِحاَص َلاَقَو

 .ايِشاَم ٍدْدِهْلآ نم َةَنَس َنيِعَبْرَأ
 2 هل

 ىف و سا و 5 92 7 د

 . هجح الإ يبن نم ام : يش و
7 

 ءرصا و 2 2 -وعيص 52 2 0
 ىاورم 000 3092 2 2 هاسو#يت ى 3 لي عا وسام سو ساو وو 0

 ١ ”َ 3 مسا 2 32 ص 8 0س ٠ م سس ريف 2م ع -1 2 ١ 7 3 7 و2 يب ص م سا هي 2 00

 ئلع الإ ٌبجَي مل هنأ لحب ١ نأ ِكِسانَملا يِف | نم ضعب ئعْداَو

 و
 ديال 11

 . هلله
 ل 50-0

 رع مرا رف

 ؛«ةياّهنلا» ىف يف ذ ةاَكَح ؛ةّرْجِهْلأ لبق : ليقف « َضرُف ُئَتَم اوفلتخأَو

 .ةَرْجهْلأ ّنِم َةَسِماَخْلأ نسل يف َضرُف : :ليِق ِهْيَلَعَو ءاَهَدْعَي ُهَّنَأ ُروُهَْمْلاَو

 . يخاَرتلآ ىَلَع جيل َّنَأ ىَلَع مالَكْلأ يف نعال هب َمْرَجَو

 يف ُهَلَقْنَو ريس باتِك يِف ٌهاَحَكَصَو ؛ةَسِداَّسلأ َةنَّسلأ يف :ليقَو

 عزشلا لأب ُبِجَي اَلَو . ُدوُهَْمْل وم اَذلََو ؛باحضألا ِنَع «ٍعوُمْجَمْل
 ال

 محول

 َيهَو ٠ ةَّدِحَو َةَكَم لإ حجل ٍضْرَف َدْعَب حب ب مآ لك هنأ ٌةَدَحاَو هدم الإ

 هَ ماب 8

 سول

 يسم )5

 انِماَعِل اذله انجح :11780 :مَقَر .يِراَخْبْلا] مِلْسُم رَبَخِلَو ؛ عاَدَوْلأ جي 5

 .ءيبشب نس : لاق شب
 ار : مُهَر 1١/4: َناَبِح نْبَأَو ء؟١٠ 11/9 : : مكر ىوأ م ٌىَمَهْيبْل ُثيِدَح اَعَأَو

 ْىِيِْيَهْلا َلاَق « 441 : مقر ه0 (ٍطَسْوَألا» يف ِئاَربَطلَاَو ل0 مقر 701/7 نّلْعَي وُبأَو

 َُل حر عيمجلا 0 ىَلْعَي وُبَأَو فِطَسْوَألا» يف ُيناَرَبْطل ُماَوَر : 0 (ٍدْئاَوَّزلَأ ٍعّمَجملا يف 5

 ا

 ةَلِص 7 مج الل: ّيِدَع ؛"18/8 ُبيطَخْلأَو ؛ حيحّصلأ

١.6 
 خي
 اد و 0ا أ سحاب ل



 + ةنيبْرْشْلا بيطخلا َدّمْخَأ نب ٍدَّمَحُمِل

 ريم 037 ١١( سك عموم م رص ىو 2

 ١ مالسإلا : َءاّيْشأ ةَعْبَس جيلا بْوِجُو طئاَرْشَو

 ْئَد هج جحْنَما :ك هلؤقل بذللا ىلع 0
04 

 رىسم للا( حج ساس 6

 نك

 . [518 14 ؟وامسْألا غاتنإ» 6 ١/ ٍضاّيِع يِضاَقْلِل «اَمّشلأ»] رتل عُمَرَ

 نا

 . عُوطَتل ِداَسَف ذإ دْنِع ِءاَضَقَو ِرْذَنَك ضِراَعِل ةَرَم ْنِم ُرثكَأ ُبِجَي دَقَو

 ١1 (5َِير ةربْلاَو حلل اًومَتَأَو » : َلاَعَت ِهِلْوَقِ ٍرَهظَألأ يف ٌضْرَف ِةَرْمْعْلَأَو

 .َنيماَت مهب اوتنأ : يأ : ةيآلأ /ةَرَقَبْلا ٌةَروُس

 ىَلَع لَه ! هللأ َلوُسَر اَي : ْتَلاَق اَهّنَأ اَْنَع ىَلاَعَت ُهللأ َيِضَر َةَّسِئ ةَشْباَع ْنَعَو

 : مقَر هَجاَم ُنْبَأ] اةرْمْعلآَوُجَحل «هيف َلاَتِق ال ٌداَهِج « ْمَحَنا :لاَق ؟ٌداهج ِءاَسْنل

 ١ ُدَمْحَأَو ١ /  8مكر ّيِذِم لأ دْبَح 3 اًمَأَو [ا6 :مقَر يِراَخبْلا يف هَلْصَأَو :
-7 

 ؟ يه ٌةَبِجاَوَأ ةَرْمُعْلا نع للك ىلا َلَأَس : ٍرباَج ْنَع 6 ُدَمْحَأَو ؛١9

 . ادي َرمتعَت نَأَو !الد َلاَق

 ِرْمْعْل يف ٌّبجت ” الَو هِفْعَض ىلع ظابخلا َقَفَتَأ :«ٍعوُمْجَملا يف

 .ٌةَدِح 0 4

 امك ةَيِناَمّث لب «( (ةَعَْس) قَوْمْعْلاَو : يأ .(ّحَحل بوجُو طئا َرَشَو)

 : ُهَف رْمَتَس
 5 و

 يف امك ٍةَبلاَطُم َبوُج و ٌيِلْضَأ ٍرِفاَك ىَلَع ِناَبِجَي الق .(مالسإلا) : لَو أ

 اًرِسْعُم َملْسَأ ْنِإَف ُهْنَع ٍناَطَقْسَي اآلَق ةعاطتسالا َدْعَب ُدَتْرُمْلا مآ ءٍقالّصلآ

 ١6 لاّصخ ْعْبَس ٠ : ْخَسْنلأ ضب ٍضْعَب يف قلد



 َروْتْعأَو جح ندمت َلَْق َتاَمَو اًرِسوُم ؤأ ءقعاطتسالآ كتب ِهِبَمَذ يف َرَقَتْس 2

 00 هتكرت ْنَم ُهْنَع

 ريل
 ُهَعِفاَنَم َّنأل ءقر هيف ْنَم َلَع ِناَبِحَي الق .(ةّيّرخلا) : ُعباَدلَأ () ريس 2 2

 ديس ٌراَرس َرْضإ ِهَْلَع َكِلَذ باَجيإ يِفَو هِهِديَسِ ةَمحَسْسُم

 ىلَع ِناَبجَي الَق هِمالَك ْنِم َكِلذ هلع امك "”ةعاطتسالا : ْسِماَخْلَأ (َو)
 يذل وكم ىف 2

 .ةي موُهفَمل مه ريع

 هد 2 0 _ :

 0 --كس

 فج ملول «ةيهعَو أه ذ نكي لنوع ىلإ اًهْنِم هِعوُجُرَو َةَكَمِل
 3 سا أ و

 ليوط ُهُرْفَسَو ِهِنَوُم يِقاَبَو ِهِااَرِب يِفَي اَم هِرْفَس يِف ُبِسكي َناَك ْنكلَو َرِكذ

 د هنأ ماي هيَ موي يف ٌبِسْكي كي ناك ْوَلَو كسلا بلكي مرتك ِنانلَحْرم
 رْفّسلأ بَحَن َّنْيَ حلأَف عاطقنالا مَدَع ٍريِدقَتب ٍدَقَتبَو ءضراَعِل بْسَكْلأ ِنَع ُعِطَمنَي

 َناَكَف ؛حراشلا ٍمالَكِ بم ُرْيَغ يَ ءةَرنُْلآ لقب اثم ةعاَطتسالآ ةَباَتِك خم دل ضْعَب يف )1(

 طوُرُش نم ال ةعاطتسالا ٍطوُدُش ب نم ريِسمْا ٍناَكْمإَو قيرّللا ةِلْخَت َلعْجَي نأ حِراّشلل ىَلؤألآ

 . ئِمرْيَجبْلا . بوُجولا



 نك تِنيبْرْسْلأ بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 0 هدو ةق ْنإَد 0-30 هد سل

 ماَيأةياَك مي يف بكي اكو ةرفَس َرصَق ن ف « ةميظع ةَقْشَم هيف بسكلاَو

 قَح يف َوُهَو هةر ثانٍ ةَججْلا يذ عباس لاَ نيب مب حام
 3 2 يسار لَ 0 ا هد 8 0 2 ل مار م هل ةرك َسانلأ َلُأْسَي نأ َجاَتْحأَو اًداَد دَجَي , نإف .لّوألا ٌرمنلأ هَ 0. م

 ميرخت لع ًءانب َعِنَم الِإَو «ٌبْسك هل نكي م نإ ٍِلاّوّسلأ ل اًدامتعأ

 هلثمل ةَحِلاَّصلأ سال ٌدوُجُو :ةعاطتسالا ٍطوُرُش ْنِم ىن
 دتكَأَف ِناَبَلَحْرَم ةَكَم َنْيَيَو ُهَنْيَب ْنَمْل لثم ءَوَرْجَأ أ نم و ا ١

 نم اجور خلا يملا ىلع رواقلإ بدي 2 ْدَمْلَأ ىَلَع َرَدَق

 ع فض جالا درو هل ف جل قتل ُةُمَرلَي

 ََح يف ُطْوَ هَكم ْنَع ٍديِبلكَف ٌرِواَظ ضم ةقجأ ذأ رجس الو نعل

 َوُهَو ٌلَمْحَم طرت "أ ٌةَديِلَش َةَقْسَم ٍةلِحاّولِب ُهَقِحل ْنِإَ قلِجادأ ُدوُج
 ساس »م

 َّقَح يف ٍرَرّصلِل اًمفَد ِهلْثِف ضرع ِةراَجإ ذأ عيب ايف بكري يلا قل

 َعَم اًضْيَأ ٌكيِرَش َطِرْْشَأَو تخلل ًطَوْخَأو ئتنألل ٌدتْسَأ ُهَنَألَو . لجل
 ءَْش ُهلِداَعُي ال ّقِش بوكر ِرَّذَعَتِل رَخآلا ٌّقّشلأ يف ُسِلْجَي ٍلَمْحَمْلأ ٍدوُجُو

 ِتَناَك وأ ِِاَمَعِب ٍلَمْحَمْلآ هَنُْم َدَجَو ْنِإَو كسلا ُهْمَرْلَي مل ُهْدِجَي ْمَل ْنِإَق

 . باَحْضَألآ مالك ُدِهاَظ َوُه امك لاَقتألب ةلداَعُملب هلْثم يف َةَيِ راَج ٌةَداَعْل
 َنيِلِضاَف ِكيِرَّشلَأَو لّمْحَمْلأَو ةلجا َكأَو دارا نم رك ام ُنْوَك ُط رَتشُم و



 2 5 صابرة مر

 07 يِسَمْلا ناكْمِإَو . قيرطلأ ةَيِلْخَتَو

 إو اه هَ مَن يلع ْنَم لك ْنَعو الوم ؤأ اك الاخ ِهنْيَد ّْنَع
5 
 م

 و
 هل 3 خيو دي يي بَ ْنَعَو .جاَح قرنا هب ا

 هل

 < كي
 ل

 لآ

 لآ

 لأ
ًّ 

 بلت لع قيرط يف احلف ب قيلت ام بح ناك لع
 2 اَوُدَعَو أ اًحْبَس |ًريِسَي مي لَو ِِلاَم وأ اَهوُضِي وأ ُهَعَم ٍةمرَمْحُم سفن

 ْنْمَأْلأ نمألآب ُداَرْمْلآَو ٠ ءِرّرَّضلأ لوُصْي ِْيَلَع ُكَّْللأ بجي آ ةاَوِس ُهَل ] ٌقيِرَط

 طي هلق امك هكر ْنِم ئَضَق ُهَدْحَو هَّمَح يف فكل َناَك َْل بح ُماَعْل

 . صل ِنَع

 ٍلوُلُسَك اَقيَِط َنّيعَتَو ِهبوُكُر يف ُهَمالَسلا ِتبََغ ْنِإ رخبلآ ُبوُكُر ُبِجَيَو
 ُكَداَهْلا َبّلَغ ْنِإَف ةَمالَسلآ ِةَبَلَع َدْنِع َّرَبْلا قيرط
 . رطَخْلأ َنِم هيف هيف امل ِمّرْحَي َلَب ءْبِجَي

 ام ِتْفَوْلأ َنِم + َيِقَب دك َنوُكي نب ةَكَم ىلإ (ريِسَمْلٌناَكْمإ) : يالا
 . كتل ِءاَدَل ٍداَتْعَمْل ريس نم هيف 6

 نبأ هضرتعأ ِنِإَو ةَميَأْلا ِنَع ُيِِفاَرآ هلق اَمَك ُدَمتْمُمْلآ م اَذَهَو

 ُهلاق ام ٌيِوَوْنلَأ بَحَص ذقف هبوُجْوِل آل ِهِراَرََيْسال ُطِرَم رَثْشَي ُهَّنأِب حالّصلآ

 . ٌنيعفاَّرلأ

 )١( ُهلْوَق : ١ خنّتلا ضْعَب يف ثبات « ريِسَمْل َناَكْمِإَو .



 مام عه د. واه ع ده اق وافق عاف عدوا و ماه ع ده هاف فم هاه فاو واه ده اقف هع او هاه هاه و فاو واه هاو واو عاف هافأاو

 .ُهَل ُدَهْشَي اًضِيَأ َتِعِفاّسلآ نصت َّنِإ : ٌئيِكيّشلآ َلاَقَو

 لْهُأ ةَداَع ْثَرَج يذل ٍتْقَولأ يف ْمُهَحم ُحُرْخَي 3 ٍةقْفُر ٍدوُجُو ْنِم دب الو
 اوُدَخَأ ؤأ ُهَلِبَق اوُجَرَخ ْنِإَف َداَنْعُمْلَ رسل اوُديسَي َّْنَأَو «هيف جوُرْخْلأب ه ُهِدْلَي

 اوناك وأ :ٍمَْي لك يف ٍةَلَحْرَم ْنِم رتكأب الإ ةَكَم َنوُلِصَي ال ْثْيَحِب جول

 عْفَدِل ِةَمْفدلا ىلإ َجيِتْحأ ِنِإ اَدَه ورحل مر ْمَل ةداَعْلآ قوق َنوُريِسَي
 َةَجاَح اَلَو مل هيف ُدِاَوْل | ْفاَحَي ال ُتِيَحِب َقيرَطل َنِمَأ ْنِإَف ءِيفْرَحْل

 يف ّرَم اَميِف اَهِفالِخِب ٍةَّشْح ٍةَسْحَوْل ىلإ َرَظن لَو ِةَمْفْدلِل
 .مَث هفالخب

 َتْيْنَي ْنأ :ةَعاطتْسالا ٍطوُرُش ْنِم َوُهَو ءبوُجْؤْل طوُرْش ْنِم ُنِاَثلَو

 اَْيَلَع مَ نتف وتبي عم الب رخو لمحت يف أ لاول نل

 ل ىلا دق أ رز واي قع , نال اَلَع لمخَم يف تبن وأ الضأ
 اعلا يف ُلََحُةَقََم ٌدْضَت لَو قَرَشاَبُمْلا ٌةَعاطِتْس

 اَناَمَو لثم ِنَمْشب اًهنم اَهَلْيَح ُداَتْعَي َلاَحَمب ٍداَرَو ٍءاَم دوَجَو ُط ريشي شو

 اَهرْحُمَك ٍةَأَرْم هآ جْوَز وحن جوُوُخَو لحم كبد ِفَلَع دوُجُوَو ءاَناَكَمَو

 (ِنْيَحِيِحَّصلأ» ٍرَبَحِلَو اَهِسْفَن ىَلَع َنَمأتِل اَهَعَم ِتاَقِث ٍةَرْسِن وأ اَهِدبَعَو
 ل مش ءالا /* ُدَمْحَأَو 48717 :مْقَر ٌيِلْسُمَو 41756 :مْقَر 209/؟ ٌيِراَخْبْلا

 زاَوَجْل يف يفْكَيَو . ٌمَرْحَم ؤأ اَهْجْوَر اَهَعَمَو لِ ِنْيَمْوَي ٌةَأْرَملا ٌرِفاَسَ

 دك نم حور َناَك ولو ء تنم نإ امد َو اَهُّرْفَسَو ٌةَدِحاَو د
 - يي م وع ريب دله 2 سَ 0 0 0 رو 5 ب 2 2-2

 ًُ اهل ِكّسْنلآ موزل يِف طَرتْشُبَف ٠ هب الإ جرْخَي ب مل اذإ ُهَتَرْجَأ اَهُمَرَلَيَق ِةَرْجَأب

2 
- 

 6 اج



 ُّلَح يف ٌعاَبَفإلا » 34

 هه ده ده دعاه فاعف دو دف او اه دقاق واو ده واه و دو ا هدو هاو هو اف دف اه ده ده دفق هاف هدو واو واهو هواه واه هاه واهله

 ْيَلَع ٍروُجْحَمْلاَو ئتغأ داق < مرخملا ةَرجأ اهلي .هترخأ ىلع ارد

 تي ام نإ هب يول عم جر وْخَي ب دبي دل لاما هل هل مهدي ال ْنِ

 ْوَلَو ٌيِلَول ِنَع ُبوتَي هع ُهَل ] اًصْخّش ْبّضَني 2 ؛ وأ ءيفوُرْعَمْلاِب قيرطلآ يف ِْيََع

 نأ * هماّطلأَو ,يفوُرفَمْلاِ قيرطلا يف لَ قل اعدم ذ جي مَن هلم ِةَرْجأب

 .ةأزملا عم خوي نم ٍةَرجأَك هرج

 هْيَلَع ٌدَتْرُم ِرْيَغ ِتْيَم ْنَع َةَباَنِإ ُبِجَتَف ءهِرْيَغِب ةَعاطِتْسا : يِناَنلآ ٌعْوَنلَأَو
 ب ولورا عين نع لعن أو نو ُد اَهْنِم يِضْقَي اَمُك هِتكرَت ْنِم كس

 ةمحعم

١ 

 ٍةَمَجْعُم ٍداَضِب بوضْعَم ْنَعَو ءِنذِإ الب ُهَنوُيُد يِضْقَي اَمُك

 (كقأَف نال رم كم نيو هي ةديَِشةَقَسمَك «ورثَغ وأ ربكل هب كبل

 اذ هن اَرََس هلا هُم َريَخ لوألا علا يف رم اع تْلَضَم لْثم ةَرْ أب اَمِإ

 ٌةلْضَأ َناَك د ءاوس ِكشْدب وطُم ِدوُجْوب وأ «ْمِيتْؤُم ليِصْحَت هنكُي مه راقي مل

 هل
 ع 8ع

 ُنْوَكَو ُهَضْرَف ئّدَأ هب اَقوُنْوَم ٍبوُضْعَم َرْيَغ ِهْنْوَك ٍطْرَشِب اًيْنَجَأ مَ هْعْرَف
 دلل

 يسال عا

 ٍموَي يف َبِسَتْكي ْنأ الإ ٍلاَوْسلآ ٍوَأ بْسَكْلا نَلَع الوم لَو شام َرْيَغ ِضَْب
 ةرْجدلِل لاَمِب عيطُم ةَباَنِإ هْيَلَع ُبِجَي الق ٍنيَتلَحرَم َنوُد ِهِرَفَسَو وت َةَياَقِك
 َناَسْنإلآ َّنأ ليلدب كنب ةَعاطلآ ِلذَب يف ََّنِمْل فالخب ََبِمْل مظل

 يف ِهنَدَب ةئاَعَْسالآ ٍنَع ُفكْدَْسَي اآَلَو هِرْيَغ ِلاَمب ةئاَعَيْساَلآ ٍنَع ُفكَْسَْي
4 
 سام ع

 . لاغشألا



 مام ها. نو د. ده ا. عده ده دم ده فو ده واه هواه وده عاف واه فدفع هاه عاق اه وو هاف واه هاف هدف و و دوا ق و اه ولاه

 تكل طم .كنثلا ةكلم ورش ْنَع ُنصمْلا َتكَس :ةي
 لَو قَداَبِعْلل هتيلهأ ٍمْدَعِل ٌلَتْوُم ْوَأ ٌئوِلْصَأ ٍرِفاَك نم ّحِصَي لف السل

 ؛اَريَمُم لَو ِريِغَص ْنَع ٌماَرْخِإ ِهِنوُذَأَمب ْوَلَو ٍلاَم َيَِولَف ٠ ,فيلكت هيف طَرتشُي

 ٍتَعِرَمم ِءاَحْوَولأب اَبْكَر يت ل هنأ ساَجَع ِنْبأ ِنَ لك مفد] ٍمِلْسُم ٍربخل .

 ْتَلاَقَف ءاّهتْمَحِم 9 جرا ٍٍِوفَص 38 رضع ٠ ْتَدَعأَ ا

 هِّلَو ٍنْذِإب مرخي نأ يمك .تاَداَبِعْل د راح نات قفا رَأِرهَص مْ

 َعولْبلاَو زييمتلا مالسِإلأ َعَم ملشإلا ضر ْنَع هِعوقُؤل ٌطَرَتْشُيَر

 ول اَمكَوهَف «لاَح لاَمكل قف نم َكِلذ ئَزُْي عيطَتْسُم ٌريغ ول لو يدخلو

 المك ْنِإ ِقِيِقَرَو يْغَص نم آل َةَعْمجْلَ َّر ٌرَضَحَو َةَقَسَمْلا ُضيِرَمْلا َفّلَكت

 مث جَح ِدْبَع اَمُيَأَو .ئرخأ ةَجَح ج هَف لَ مَ جح ْيِبص امي : رّيخل ؛ُهَدْعَب

 :َلاَقَو ٠١4/8 ُبيِطَخْلاَو 447٠ :مُفَر 2217/4/٠ ْنِقَهَْبْلا «(ئَرْخأ كح هْيَلَعَف َنَبَع ع
 1 لا

 َلاَق ءالالالا :مقَر ٠ /* (طَسْوَألا) يف ُنيِناَربَطلاَو ؛ ه8 :مَقَر ,547/4 ُءاَيَّضلَأَو ؛ ؛ ٌبيِرْغ

 . [حيِحّصلأ أ لاجر ر ُةَلاَج : 7” * /1 هيِئاَوّرلأ عَمْجَم» يف يمته

 و 50007 2و 20 2 عير م 3و 17

 ةَّحصلاَو «توجولا : عبزأ بوجولاَو ةَّحّصلل 0 ٌروُكْذَمْلآ ُتِتاَرَمْلَأَ

0 
 65 0 هاس و ص 0 8

 .مالسإلا ضْرف نع ٌعوقولاَو هر َرَضاَبْجْل ةَكِصَو ةَقلطُمْلا



 ( ءابش أ ظاَمْلأ لح ىف ٌغاَنفإلا » 0

 مما و وات نيس ص لال و م 1 نا 7 2
 « ةفّرعب فوقولاَو « ةّينلا َْعَم مارخِإلا ةعبرأ كلا ناكزا

 و هك 2 للا 2 كاد 2 7 َء
 هفرعتس امك ةتس لب «(ةَعَبْزأ لأ ن )0

 و 2 .َء م 22 20 2 ورع ص

 ربخل ّجَحلأ يِف لوخّدلأ هين :ْيأ ؛(ةّينلأ عم) هب (ماَرشولا) لَو َ
 9 و ِ

1 3-1 

 ؛1987 :مقَر ,1515/“ ٌدِلْسُمَو 4١ :مقَر ء”/١ ُىِراَخْبلأ] « ةينلأب لاّمغألا ا اَمّنِإ»

 :مقَر 198/5 ُنِئاَسَتلَأَو ؛١150 :مقَر 65 ٌدْواَد وُبَأَو ؛581١ : قر لاو قليل

 ٍةَياَور يِف كِلاَمَو 4158 :مُقَر 2/١ ُدَمْحَأَو ؛ 4571 : : مقر 2141/7 هجاَم ُنْبَأَو ؛8 4900

 :مُقَر 237/١ ِكَراَبُمْلآ ُنْبَأَو ؛َنوُدْلَح نبأ ِراَد ةَعْبَط 981 : مقر ال4 : ةحْفَص ِنَسَحْلأ نب ٍدَمَحُم

 ؛915/ ُيِواَحَّطلآَو ؛١18 :مُفَر 1١/١: ُنِقَهْيَبْلاَو ؛؟18 :مْفَر 107/١ ٌيئِدْيَمُحْلآَو 44

 ْنْبَأَو ؛ ١157/75 َرِكاَسَع َنْبَأَو 45/4 ُبيِطَخْلاَو 4ع : مُقَر لا «ِطَسْوَأْلا» يف ُنِناَرَبَطلَاَو

 ٌيِواَديَّصلَأَو ؛ 87 : مَقَر ٠0/١”,, هكئاَوَعْلا» يف ُماَّمَتَو 400 : مكر ل3 ١/ «ٍناَميِإلا» يف هَدنَم

 ةَناَوَع وُبَأَو ؛ 00/١ ٌنينْطَقَر اًَذلَأَو 4١57 : : مُقَر 5 ةَمْيَرْخ ُنْبَأَو ١ «خوُيّشلآ مجْعَم١ يِف

 يف ُيَقَهِنَبْلاَو 4471 :مُقَر 0150/1 ُداَنَهَو 4501 :مَقَر ك4 ١/ ُراّزَبْلاَو ؛7 43 : مقر 4/4

 هَدْنَم ُنْبَأَو 417 :مُقَر 00/١ ؛َنيِعَبْرَأْلا» يِف َناَيْفُس ْنْب ُنَسَحْلَاَو ؛؟١14 :مْفَر ٠1/7 هيْهّرلا»

 أ ٍراَعِش' يف ُمِكاَحْلأ َدَمْحَأ وُبَأَو ؛17 :مْقَر 214 :ةَحْفَص (َمَهْدَأ ِنْب َميِهاَرْبِإ دئْسُم» يف

 285 :ةَحْفَص (ةءاّرقْلأَو 0 ا 3 30 : ةَحْفَص (ْثيِدَحْلَ

 : باَحْص

 َنيِعبْرَأْلا» يِف ُيِوَرَهْلاَو ١5 :مْقَر ٠ 0 : ةَحْفَص (باَّطَحْلأ ِنِ أ ةَحّيَش ٍةَحَيْشَم» يف ُنِفَلّسلَآَو ؛06 : : مَقَر

 : مُقَر 30/١ ْىِعاَضَقْلاَو ؛١40 :مْفَر 218/1١ ُيِمَلْيَدلَآَو ؛١ ف 39/١ ؛ِديِحْرَسلأ لئآلَد يف

 .[784 :مَقَر .3117 /5 َناَبِح ْنْبأَو ؛١

4 

 : مُقَر 2319/7 َدُواَم وب (ةَفَرَع َُح لا :ِرَبَحِل (ةقرعب ُفوَقُوْلا) : ىَناَّكلأ 0(
9 

 هَجاَم ُنْبَأَو 04 :مقَر 2354/0 ُئِئاَسَنلَأَو 4 :مقَر .77//* ٌيِذِمْرَتلأَو 49



 8١< ٌينيبْرَشلا بيِطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

0 . 
 21٠١ :مقَر 305/5 ٌمِكاَحْلَأَو 4148087 :مُفَر 709/4 ُدَمْحَأَو 48018 :مقَر ل005 .- .2

 : مَكَر كمه :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلَأَو ؛و09ع : مَقَر ل ُئَقَيَبْلاَو ؛ ٌحيِحَص : مكاَحْل َلاَقَو

 2118/7 ٌيِملْيَدلَأَو ؛٠14/؟ يِنطَقَراَدلَأَو ؛175817 :مقر ,«357/7 ةَبيش يبأ ْنِبأَو ؟ 4

 . 64 : مَكَر

2 

 «قيِضَعْلا تيب أوَوطَيْلَو » : نَلاَعَت هِلْوَمِل «(ُفاَوّطلأ) : ُتِناَّتلَأ ()
 .[19 :ةيآلآ /ّجَحْلأ ٌةَروُس ]

 متو م5 :مقَر 3055و 700/7] ُئينْطَق َراَّدل ئىَوَر اَمل «(ُيْعّسلَا) : ٌعباَّرلأ )و(

 هيف :7 8/7 (ِدئاَوّزلأ عَّمْجَم» يف ْيِمَتْيَهْل لاق 8 : مقر ا ٌيِناَرَيَطلا] ُهدْيَغَو [4الو

 يف امك ِنَسَح ٍداَنْسإب اُةَعامَج ُهَفَعَصَو باور يف نيِعم نبأ ُهَْلَو .حابّصلأ ُنْب مل

 ٍ رمال اهب اَي» :َلاَقَو َعْسَمْل يف ةليقلا لَبَقَتْسَ د نأ 2عُمْجَمْلا»

 . (ْمُكْيَلَع بتك دق َيحّسلأ َّنَِق ! اًوَعْسَأ

 مَدب هِرْبَج مَدَع َعَم هْيَلَع للحل فقتل ُريِصْفَتلا وأ ُقْلَحْلا : ُنِماَخْنَاَو

 يو اه 0 0 2 - ٠
 2. موو س7 له ساشف ويت م 2 ىلع لك م 11 1000
 فوقَولاَو «عيمجلا ئلع َماَرَحِإلا مدقي ناب « | بيِترت : ٌنِداَّسلاَو

 ن0

 ٌلَعْفَي مل نإ يْعَّسلأ ىلَع َفاَوطلََو َريِصَمَّتلا وأ َقلَحْلَأَو ءنكّولأ ٍفاَوَط ىلَع
 ُيِناَسْلا] (مككسانم ينع اوذخ» :رّبخ ٌعَم عاَبتالآ هلِِلَدَو ,مودقلا فاّوط َدْعَب 0 .َُ 8 كَ 0 "26 2 1 ل و ةاسأ كفر

 يِفَو ءانكر «اًهلصأ» ك «ةضْوَّرلا» يف ُهَذَع َلَقَو .[8057 :مقَر



 ( عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْقإلآ 0 م8,

_ 

 يف رْبَجْلل َلْخَد لَو ؛ةالَّصلأ ىف امك ُبَسْنَأ َلَوَألآَو ؛اًطْوَش 'ٍعوُمْجَمْلا»

 . ِناَكرألَأ

 و 0

 50 امك َةَسْمَح ْلَب «(ةاَيْشَأ ةعَبزأ ةَرْمُعْلا ْناَكْرَأَو)

 2 ُيْعّسْلَأ) : تلا و اّعلا) : يِناَثلَأ 2( ٌماَرْخ 0

 و «ديِصْقَنلأ ُهَلْثِمَو ؛ ةهظآلآ َوْهَو ءٌكشن ؛ذ هب لئاقلا (ِنيَلْومْلا دَح

 .ُةاَنْرَكَذ اَم َلَع اهِناكر عمي كي
 د! دج د

 ل ا م 2 ,

 يفق

5 

 معي 2 -_ مما تم 0 "يفت 2-2 ها[٠ هه هه م 5 2 0-0 هاميرت# ميروع ىك َُ مره 1 هاس م5 كرم دع ىع م د

 «ةدحاَو دقعنا نيترمع وأ نيتجحيب مرحأ ولف ؛ عيلك وأ ةرمع وأ اجح
 هل

 هر 0 3 4 ساو 2
 .٠ نك 3

 مك امه تقول َحَلَص ذ ْنِإ اَمِهْبَلِك ؤَأ نْيَكَسْتل َنِم ةّينلآب َءاَش اَم ىَلِإ َُقَرَص

 ثفولا حضي أذ ّنِإَف قبلا لبق ُلَمَعْلا ٌىِرْجُي لَك َءاَش اَمب يِنأَي هلأ َدَْب
 تدفعنا ِهِرْهْشَأ ِرْيَغ يف َناَك ْنَِو هةَرْممْل ُهَقَرَص ٌجَيْلآ ُتْفَو َتاَن نب اَمُهَّل
 .ةَرُْل ريغ لَبعَي ال َتفوْل 1 هل ل رنين



 1 ٌينيبْرُشلا بيِطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِ

 اه ف. اه. هو نو دق اه د. اواو ولو ها. واو هاف واه وان هدف واه دف واو و او هادف دو هاو و ها. ودها. هو ده هلو هلو هاه

 َرْمْعْلأ وأ ّجَحْلا ٌتْيَوَن : ِناَسِلَو لَ ُلوُقَي ِةَيِبلَتَو هَ ةّيزب قطن ٌنَسُي و

 يأتس امك هر ىلإ... قل هلك كيل امش
 َةَّصاَخ اَراَكْذَأ اًمهيف َّنَأل ب يْحَس آلَو فاَوَط يف يبت ةَبلَتل

 ةاَدَع ةَملَدْرُمِبَو ةَقَرَعِب فوُقْولِلَو َةَكَم ٍلوُخُدِلَو ماَرْخِإِل شا 3
 22 يم - 1 505 سا ساس 5 00 8 0 00

 نأ ْنَسيَو مميت لسغلا ٍنع َرَجَع نإف ' ينل 2 ماّيأ يِفَو رتل

 ل
 سالو 8

 ياقلبي تي بوطَت نسي

 ده اَمُهَّنأل ءِءَنحْلآِب ِنْيَعوكْلا ىلإ مارْخإلل ٍةَأَرْآ ْيَدَي ُبْضَح ُّنَسُيَو
 ُةنِم ِءْيَشِب اَهِهْجَو ُحْسَمَو (ناَفْشَكَنَي

 «ماَرْخِإلِل ِنْيَنَعَكَر َةَه هال ِتْفَو ِرْيَغ يف ٍماَر َرخإلا ٌديِرُم َيَلَصُي ْنَأ ُنَسُيَو

 . هقيرطل َهجَوَت اذِإ ُصْخَّشلآ ٌمِرْحُي ْنَأ ُلَصضْفَألاَو
 اب تْوَص كذب ُمَهْرَبَو «وماَرخإٍماَوَد يف يل دات ٍمِرْحُمِْل سيو
 ٍلاَبْقِإَو َةَقْف ٍةَقَفُر ٍطالِتخَأَو طوُبهَو ٍدوُْعَصَو ٍبوُكرَك ٍلاَوْخ ا د ذك

 .ٍرَحَس ِتْفَوَو را َْأ لب
 َكْيَبل َكَل َكيِرَش آل َكِْيب َكِيَبَل َهُهّللا َكِيِل» :اًهظْفْلَو

 َبدَن ُهُهَرْكَي وأ ُهبِجْمي ام ئأَ اَذِإَو كل َكيِرَش ال .كلفاو كل مقلو
 َمْلَسَو ىَلَص هبت ْنِم ّعَرف اَذِإَو .1ةّرخآلا ُنْْيَع َنَْعْل َّنِإ َكْبِبل١ : َلوقَي

5 ١ 

 »و

3 ١ 

٠. 

  0ساو
 يس

 هل



 ين راو هع م. او راو عاف هاف و اه و اه و اة واف هاف ده اه ده و دو ولو فاه هه ده ةاهو دو هاه ده هوا. اياه واو اواو هاف.

 .راَنلأ َنِم هب اَحَتْسَأَو «ةَتاَوْضِرَو َةَنَجْلآ ىَلاَحَت هللأ َلَأَسَو ٠ لكي ينل ىَلَع
 200 واق وك

 بيث ْنِم اَهَلوْحُد ُلَصفَألاَو َهَفَرَعب فوُقؤْل َلْبَق َةَكَم ُلوُخُد ٌلَضْفَألآَو
 بَل نم ُجْرْخَيَو ءهقيرطب نكت ٍمكْذِإ ؛اَيْلُعْلا َيِهَو ءّدَمْلآَو نقلا َءاَدَك
 هيَ يضل يطل : يلو . ىَلْفُسلأ َيِهَو ءِرْصَقْلَو لأب ءاَدك

2 
 8ع

 ةَمْلظ وأ ىَمَعِل اهرب ْمَلَو اَهِتيْؤُر َلَحَم َلَصَو ؤأ ةَبْعَكْلأ | َرَو وةك َلَحَد ذو

 اًيظَْتو ان افي ٍرْشَت َتْيبْلآ اذه ذز مهل : ِهْيَدَي اًعفاَر اًبذَن َلاَق ؛َكِذ وحن أ

 افيِرشت ةرمتغأ وأ ُهجَح نك ُةمركو ؛ هَفَّرَش ْنَم ْدِزَو َةَباَهَمَو اًمير

 .؛!َبَو اًميِظْعَتَو اًميركت

 . (مالّسْلَب انَبَو انيخأف ءٌمالَّسلأ َكنِمَو «ٌمالَّسلآ تنأ ٌمُهَللأ»

 فاو بيو قير نكي مل نإ هيَ د يِنَب باَب ْنِم َدِجْسَمْلأ َلُخْدَيَو

 فاّوطب ٌنصَتْخَيَو ةالَص ِتَقَو قيِضَو ةَعاَمَج ةَماَقِإَك ٍنْذُعِل َّ موُدَقل

 ْلَب كمل ال مَرَْلا َلَخَد ْنَمَو ءيفوُهوْل لب كَم َلَخَجاَحَو َلالَح موُدَقل

 . كسب ٌماَرْخِإ هَ هَل َنُس ٍةَراَجَي وخَنِل

 :ٌةَيِناَمَت ِهعاَوْنَأِب فاَوّطلآ ُتاَبِجاَو ينل هيب

 . ةَرْوَعْلا ُْتَس : َلَوَأل

 ل .ةذلا يف امك سجن عَ ريو رفض نحر ف:
 .ِهِفاَوَط ىَلَع ىَبَو َرْهْطلاَو ريس َدَدج فاَوّطلآ يف الاَز



 < ٌينيبزرْسْل رطخلا دّمْحَأ نْب هك

 . هام و اه. ع. اواو د. اقوا هاو ماوي هاه اه وا. دو ده هج هاه واو دف دوافع هاه عاف ع او واه« عاو واوا » ه عاج هع اه هاه

 ههْجَوءاَقَْي اَواَم هِراَسَي ْنَع ٍتْيْلأ ُلْعَج : ُتِلَلاَو 5 01 مسمع ه اس هروم 3806ه و همر
 ع م 0 يور روف

 هند هرورُم يف هن هئْرَجل ؤأ ُهَل اًيِذاَحُم دوس الا رجشلاب هْوُذَي : َعِباَرلأَو

 1 ه##

 هس 14 0 140

 َليِزَأ لَو نم ادب ِهْيَلِ ىَهتنأ اَذِإَف ُهَقاَط ام ْبِسَْي هِرْيغب ْأَدَب ولف

 ِناَوْرَداَّشلأ ىلَع ىَنَم ثم ْوَلَو هَّلَحَم ٌةاَذاَحُم َبَجَو و قلعت هثلأب ْذاَيِعْلَو ُرَجَحْلا
 ْنِم َّلَخَد ؤأ هِتاّراَوُم يف ٌراَدجلأ نسم وأ تيل ٍراَدج ٍضْرَع ْنَع ٍجِراَخْل

 .ُةفاَوَط ّحِصْي ْمَل َنييِماَشلآ ٍنْييكولأ َنْيَب طوُحَمْلا ٍرْجحْلا يتَحْنف ئدخإ

 .اًعْيَس ُهْنْوَك : ٌسسِماَخْلَاَو

 . ٍدِجْسَمْلا يف ُهْنْوَك :ُسِواَسلََو
2 

 . كس ُهلَمْشَي ْمَل ْنَأب َلَقتسأ ِن ! فاَوَّطَلأ ين : ُمباَّسلَأَو 4

 . ميِرَغ ٍبَلَطَ ِِرْيَعِل ِهِفْرَص ُمَدَع : ُنماَّتلأَو

 0 هيدي انآ ليل نع دع َكِلذَك اع

 .ِةقْوَط لك يف ُهَدَْب و يشل كلذ اق هيَ سَ

 . اًمُهُمالَتْسآ الَو َنييِماَّشلآ ِنْينكْولَأ ُليبقت ٌنَسُي

 يق اجو يب فال تل ان

 .ِهرْيَغَو اةَجِهَبْلا حْرَش»١ يف اَتركد ةيِعْدَأَو ُرَحَأ نس ٍفاَوّطلِلَو
 د6 د عب عع



 ) اَجش أ ٍظاَفْلَأ لح يف لأ ١ م5

 0100000 20 ها 0 2 م

 َءاَيْسَأ ةثالث ٍناكزألا ٌرْيغ حَحلآ ٌتاَبِحاَوَو

 ةزَملاب مهْخَي : وافل ََ 050

 اًهْنم ُهُدْوَعَو ٌةَرَم ةَوْرَمْلا ىلإ اًمّصل ا ايس اش نأ ناَتلأَو

 ئررخأ هرم هْيلِإ
 01 نإ و 0 - وا

 نسب انتي ال ثِيَحِب موثق وأ ٍنكَر فاَوُط َدْعَب ممْسَي نأ :ُثِلَلآَ سا ور م
 نست مل موُُ فَ َدْعَب ىَعَس ْنَمَو ةَفَرعي ُفوُفوْل موُدقْلا فاَوَطَو َو ىَْعَّسلأ

 .ِهِرْيَغَو «جاهْنِمْلآ حْرَشا يف اًهُّنْرَكذ نس ُهَلَو ةَضاَقِإلَأ فاَوُط َدْعَبه ُةَنَداَع هل

07 0 1 6 6 0 

 ْنِإَو ءاَهِضْرَأ نم ءْرُجِب ُهَروُصُح قب ٍفوُقْوْلا ُبِحاَو :ُِباَرلأ هيل
 جب دلع نكمل الإ ذأ ترن : ذك طوي بط ينام

 وَي سْمّشل ِلاَوَز ِتْقَو نم ِفوُوؤْلأ َتَقَوَو وتل َسأَب آلَو فوُقُوْلأ تف

 ىَلَع اوُلِقَ ْمَلَو اطَلَع َرِشاَعْل موي اوُمَقَو َْلَو ريا وي ٍرْجَف ىلإ َةَقَرَع
 وَ

 . ٌءاَضَقْلَ ّبَجَو ِةداَعْل فالخ َلَع اوُلَق ْنِإَف .“ ءمهف ذوق ْمُهَأَرْجَأة ٍةَداَعْلأ فالخ

 37 بذن

 و

 ءةفرَْتَس اَمَك ةَسْمَح ْلَب «(ءايشَأ نالت ٍناَكرألآ ْرْيَغ ّجَحْلا ُتاَبِجاَوَو)
 باَبْلأ اَذَه يف الإ ِناَقِداَرَتُم اَمُهَو بِجاَولآَو ِنكُولأ َنْيب ْتنَصُمْل َرَياَعَو

 8 مده ُريُْم اَم ُبِجاََْ ءهب الإ ٌجَحْلآ ُةيِهاَم ُدَجوُت آل اَم ُضْرَمْلاَف طق
* 

١ 
 : هلغف ىلع ٌحَحْلآ وجو تقوي آلَ 0



 ا/ ٌينيبْرَشْلا بيِطَخْل َدَمْح َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 هه 6

 5 تاقّيملأ نم ماَرْحِإل
0-0-0 

 مدس ؟

5 
00 

 الو ف هرخآ ْنِم ْوَلَو (تاقيملأ َنِم ُماَرْخِإلا» :ُلّوألآ م م

 ةكسيلا انه هب ُداَرْمْلآَو ٌدَحْلآ : َدَعَللأ ىف ٌتاَقِيِمْل

 ملأ وُدَو ٌلاَوَش :ٌجَحْلِل ُنِناَمَّزلأ ُتاَقِيِمْلأَ

 «ةّححلا

2 

 اهلا

1 

 أل

٠. 
0 

 األل١ّ ١
 رخإل َتقَو نسل يعج هةر دق قو ريع يف وب مر * أ ْدَلَق

 َنِإَف ٌحَيِب اًمِرْحُم ناك ْوَل ام اَهْنِم : َضِراَوَعِل اهب ٌماَرخإلآ ُعِتْمَيدَقَو ٠

 ينؤلأب هلال رتل اهب مَ َرْخأ ول ام اَهْنِمَو هْيَلَع ٌلْخْدَت ل َةَرْمعَل

 . ئّرْخأ ىَلَع ُلُخْدَت ال ةَرْمْعْلا نق ِةَرْهعِب ام اًمِرْحُم َناَك ْوَل ام اَهْنِمَو ءِتيَِمْلأَو

 آل مَ هيه نم ناك ُءاَوَس كَم ْنَم َقَح يف ٌجَحَلِل ُيناَكَمْلا ُتاَقيَ اقيمل

 ىَلَع ّيِهَو ةَفْيَلُحْلا وذ َةَئيِدَمْلا نم هُجَوَبُمْلا ُتاَقِيِمَق ُهدْيَغ اَمَأَو قع ثق

 ِبْرْغَمْلأ َنِمَو ٌرْضِم ْنِمَو ماَّشلأ َّنِم ُهُجَوَتْحْلَو ةّكَم ْنِم َلِحاَرَم ِرَشَع وحن

 .ةئيدملأو كم نييك يَ َىِهَو « ةَفْحجْل

9 06 

 ا 3 ١

 احاول .٠

 ا

50 

4 1 
 م أ اَمأَم

 .ةَكَم نم «لِحاَرَم ثالث وَ َلَع :«عوُمْجَمْلا» يف لاَ

 ْنِم ِنْيَبلَحْرَم ىَلَع ٌعِضْوَم َوُهَو ُمَلْمَلي َِمَيْلآ ِةَماَهَي ْنِم ِهْجَوَيُمْلأ ٌتاَقيِمَو
 - ص

 . ةكم

 ىلع َلَبَج َوُهَو «نزق ٍزاجحلا ٍدِجَنَو ِنْمَيلا ٍدجن نم هج جوملا تاقيو 1 0 7 مس .(د 1 هء 0 هم 000 م ت7

 :َةكَم ْنِم ِنيبلَحْرَم
 ىلَع ٌةَيْزَق َيِهَو (قْرِع ُتاَذ ُهُرْيَغَو َقاَرِعْل قرذعلا نيوجتملا تاق

 . ةكم ْنِم ِنْيِتلَحْرَم



 ٍظاَمْلأ لح يف ٌماَنْفِإلا 1

 .ه د. ده. اد. د. او د عاو ا. ىو دو. اودع و ده سدو دو اهو هاه هدو او ده. هع هى و اهو يه ده هاه هد هو هاه ده اق هده اق هه هواه

 ملْسمَو 41614 :مقَر ُيِراَحْبْلا] (ِنْيَحيِحَّصلَأ» ٌربخ رب تيقاَوملا يف لصألأَو
 ٌرْضِمَو ماشلأ ٍلْمَألَو قَفْيلُحْلأ اذ ة ةيدعْلا لخأل َت و هل هنأ : مَقَر

 َّنُهَل ّنُه» :َلاَقَو ٠ مَلْملَي مَآ لفألو ءِلِزانَمْآ َنْرَق ِدْجَن لهألو َةَمْحُجْل

 نو َناَك ْنَمَو ةَرْمعْلآَوجحْل دار ْنمِم َنهِلهَأ ِرَْغ نم َنِيَلَع تأ ْنَمِلَو

 . اَهَكَم ْنِم َةَّكَم ّلْهَأ َّنَح د اَشْنَأ تي ْتْيَح ْنِمَق كلذ

3 3 

 يف لاح انآ هتف مخ الا تل ْتْلأَس : 0 ديف
2 

2 

 ْداَحَع نق ءَِاداَحُم ْنِم مَرخأ تاَقيِم ىلإ يت ال اًقيِرَط َكَلَس ْنَمو 55

 ْنِم مَرْخَأ هْيَلِإ بْرَقْلا يف اًيَوتْسأ ٍنِإَف هْيَلإ | اًمهبَرقَأ ة ةاداحم ْنِم َمَرْحَأ نُيتاقيِم

 َهَكَم ْنِم ِنْيَملَحْرَم لع مرح ناي ذا منو هكَم نم امي داك

 ٍديِرُم َرْيَغ اًناقيِم َرَواَج ْنَمَو ءُةْنَكْسَم ُةُناَقَِف ِتاَقيِملآَو ةَكَم َنْيَب َنَكْسَم ْنَمَو
 زج مل اكن اير لإ َلَصو ْنََ ُفْعِضْوَم ُهُئاَقيِمَف ُهَداَرَأ مث اكس

 ُهْنِم َمِرْحُيِل ُدْوَعْلأ ُهَمِزل ُهَرَواَج ْنِإَ ؛ َعاَمْجِإلِب ماَرْحِإ ريغ ُهَئَرَواَجُم

3-2 

 |! ةنم

 ْنِإَو «ٌمَد ُهَم نزل رم أوال ذل نإ وذ يلا د وأ كلا قا
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 101 ٌينيبرْسْل بيطخلا َدَّمْحَأ نْب محمل

 « ثالثلأ راّمجلأ ْْمَرَو

 س61 اك يلا * ل ا ا ا ع 2م مرسال ل
 ْجْرْحَي مل نإف ءقوطخ ْنِم لقاب ْولَو لحلا ئنذأ ىلإ جورخلا هُمَرلَي مرسلا

 ئتذأ ىلإ َجَرَح ْؤلف مد ِهْيَلَع ْنِكلَو ٍرَهَظَألا يف ُهَرْجَأ ٍةَرْدْعل لاَعفأِب ىَتأَو
 عاقب ُلَضْفَأَو ُمّدلآ ُهْنَع طَقَس يْعَّسلآَو فاّوْطلأ َلْبَقَو ِهِماَرْخِإ َدْعَب لحل
 مسح 3 عار مر ممر قر همس ص

 . ةيبيدحلا مث ميعنتلا مث ةناّرعجلا لأ

 ٍقيِرْشَتلأ ِماّيَأ ْنِم ِمَْي لك (ثالثلا ٍراَمِجلآ ُيْمَر) :يناثلأ ٌبجاَوْلأ (3)
 ةءةرو وتر هَ همم يع م ع رق هر . كم
 تق ُجْوْحَيَو ءهِسْمَش ِلاَوَرب قيِرشّتلأٍماَأ نم ِمَْي لك ْيِمَد لخْدَيَو ءشالثلا

 َو َرَمَن ْنِإَق «قيِرْشَتل ماي ٍرخآ ىلِإَف ِهِزاَوج ْتْقَو اَمَأَو ءاَهِبوُرْعب هِراّيَْخَ
 راج ِهيْمَر َدعَب ينال مّويْلآ يف دل َداَع وأ بوُدُْلا دب مم نم َلَصَفن

 اَهَمْوَي ىَمَرَو ةَئِاَتلَأ ةليَللَأ تيِبَم طقَسَو
 يتلا ٍةَرْمَجْلا ىلإ الوَأ َيِمْرَي ْنأب ءِتاَرَمَجْلا ُبِتْرَت يِنّرلآ ٍةَحِصِل ًطِرْشَو

 2 3 2 و 2 7 ًْ

 ةقخلا ةردج ىلإ مك .ىطْؤولا ىلإ م .بفيَحل أ َدِجْسَم يت

 0 ملم عل - 207 20007 يع حد تا 11 7
 ّىهَر لُمْشَيِل ٌدَوْجَأَو ّرصخأ ناكل (خيم َرلَو» فئصملا لاق ول ةيبنت

 هوه وغدر واو 8 ساس 3 2709 2 2 7 3 مس وس هرم 0 25

 بفصني هتقو لخدي ) ةكرت ُرْبْجُي ُبِجاَو ُهْنِإَف .رخنلا ْمْوَي ةَبقعلا ةَرْمَج

 يووم >2 ِ هَ 2 ع 0 3 24 3 2

 وك 2 وك و عر ىلإ نم توم وثب مَ همس ص 0 ها 85 1

 هنال ِلَيِب ةنؤكَو ارم َعْيَس هنؤك ِهرْيغَو رخنلا موي يْمَر يف طَرتشيَو



 م7 و هام را ُْ 0 8 هل منتحل 0_2

 هتباصإ ققحت ٍٍُف و .لَمْرَملا دصفو «هعاّوناب ىزجيف رجحب ةنؤكَو ءٌدراَولَأ

 ةَرْخَج لك نأ َرْيَغ اًموُلْعَم اَدَح َمَْمْل يف دك 7 : يربط أ لاق
 ااا نع ذي الو ألا ىلع تخت يب نأ يبني 0

 علا

 ِةَرْمَج يِف ّلِإ بناَوَجْل ٍرئاَس نم عُرذأ هَ ةثاَ َنيِرَخأَتُمْلا ضعت ُهَدَحَو

 .َمدَقَت امم ٌبيِرَق َوُهَو ٌدِحاَوُةْجَو لِ اهل سلق ِةَبقعْل

 َوَهَو ٍروظْحَم حاس ُهَنَأب لؤقلا ىلَع (ٌَلَحْلا) : ثلاَعل ُبِجاَوْل 0

 لق لب «ّرَم امك ٌكّسن هنأ رهظألا ِلْوَمْلآ ىَلَع ٌنكُو هَ هلأ دَمتنُمْلآَو «عوجمزم

 لا نب رق ام صفا حمض عب هتيكُر ىَلَع َقاَقّتالآ ٌماَمِإل
 م صام سا

35 

0 

 َرْبَجَيَو حص 2 مقل ىَلَع ٌبِحاَو نإ ةَفِلَدْرُمِب د ِتِيبَمْلأب , وجمل اذه لادن

 لبق َعَقَد َّنِإَ يلا نم يناثلا بفضُلا يف ةَعاس يف باو ءمَدب

 .ْمَد ُهَمِزَل ُرْجَفْلأ َعَلَط ىَّتَح ْدْحَي مل ْنِإَف ءُدْوَعَل 0

 ٌعيَس : :اَهنم ٠ ٌةاَصَح َنوُعْبَس َوُهَو ِيِمّرلَأ ئَصَح اَهْنِم َذُخ ذخَأَي ْن
 اك «قيِرْشَتلأ ماي ل ًةاَصَح َنوُتِسَو تان َوُهَر يناَبْلأَو ءرخنلآ ِمْوَي يِمَرِل

١0 

 َيِمْرَي نأ َّنَسَو «ِتاَيَصَح ٌعْبَس ٍةَرْمَج َرْمَج لكل ءةاَصَح َنوُوْشِعَو ئدخ +! ٍدِحاَو

 ا



 مه او ار ا وده هادو دم هده هده اها ه هاو عاده ه ه4 ده هله ياواد« هاه هام عاق يم م اه ده هاو هم ه دوهلو ا «# هاه ده ده ا هاسش ا ولاه

 ْنَمَو «القاَبلا ٍردَقِب اضْرَعَو الوط ةلّمنألا نود وه «فذخلا ئَصَح رّدقب 0 و 0 م 2غ 9 4. 57 6 2 . م مس 0.

 أ را مي يَ نم ايو لَو ُهْنَع يِمْزَي ْنَم َباَنأ يمّرلَأ ِنَع ْرَجع
 يمَو ِكْرَبب مد ُهَم د ُهَمِزَ ّرِإَو ٌءاَذأ قيرْشّتل مي يِتاَب يف ُهَكَاَدَت قيِرْشَتل و

 . رْككَأَف ِتاَيَمَر ثالث

 دَل امك ٍلْبَلل مظْعُم قيرْشتلأ ماي يِلاَيَل توب ُتيبَمْلآ : ٌعباَرلآ ُبِجاَوْلأَو
 يد 2 2 هو 5 0-0 وبس < هذ و سر <

 1-3 1-3 نإ 1 1

 المل -_ 0 ب ْمَد ُهَمِزل ُهَكَرَت ْن ْنِإَف ؛ «لّيللا مظعم تيبَمب الإ ثنخَي ال ٍناكَمِب تيبي ال فلَح

 - 1 ا نك 7 0 1

 ِتََم امك َلَوأل ا

 عاَدَولَأ ُفاَوَط اَنمأَو ماَرْخِإلَأ تاَمّوَحُم ْنَع ُرّوَحَتلا : ُنِماَحْلا ُبِجاَوْلأَو

 وَ ريغ نلَع بيف 0 . ٌبِجاَو َوُهَف

 ٍرَسِل اَهَقَراَ ذأ ِرمَتْعُم َو َجاَح : وأ اًمَكَم ْوَلَو َةَكَم ٍقاَرِفب ء َءاَسْفنَك ٍضْئاَح

 ٍفاَوَط الب ِِقاَرِف َدَْ احن مب طي .؛ٍعوُمْجَمْلا١ يف امك ٍريِصَق
2 

 هل
 ب

 ةالَصِل آل فاّوُطلأ َدْعَب َثَكَم ْنِإَو هيلع مَ الَق َفاَطَو رضقلأ ٍةقاَسَم َلْبق
١ 

 بق ُةَراَيزَو َمَرْمَز ِءاَم ُبْرْشَو هيف ةالَّصْلَو ِتْيَبْلأ ُلوْخُد ُنَسُي : : ةيبنت

 تراي ميش ةنيِدَمْلا َدَصق ْنَمِ َّنْسَو ِرمَتُْمَو ٌجاَح ريع ولو هك لأ
 َدَصَق َدِجْسَمْلا لَكَ اَدَِ هْيَلَع ماَّسلأَو ِةالَّصلأ َنِم هِقِيِرَط يف َرْيكُي ْنَأ



 ؛ِةَرْمْعْلا ىَلَع ّحَحْل ُهْيِدَقَت َوُهَو 4 ٌداَرْفإلا : عبس حج 3 ُنْدَسَو

 23 رْيْثِمْلا بِناجِب ٍدِجْسَمْلا َةّيِحَت ىَّلَصَو ههِربْدِمَو ِهرْبَق َنْيَب َيِهَو َةَضْوَرلَ
 ذأ عي ون هلع دشن فيَ يلا سر َليََتْسُم ةَلْبِقْلآ َريدَتْسُم َفقَو

 ماَلَسلآ :ُهَّلَكَأَو «ٍتْوَص عْفَر الب مَلَسُيَو ءاينُّدلأ قئالع نم ٍبْلَعْل عراف

 لع مسي ار َرْدَق هيمي َبْوَص ُرَأَي مَ .«فل ف َلوُسَ اي َكِيلع

 مث ءاَمُصْنَع ىَلاَعَت هنأ َيِضَر َرَمُع ىَلَع ُمُلَسِيَف ٠ ٍعاَرِوَردق رحتي م * هِرْكَب يبأ

 8 ٌّقَح يف هب َلَسَوَتَيَو يل ِهْجَو ةَلاَبق ٍلّوَألآ ِهِفقْوَم ىلإ ُم 3
 رْيَقْلا ََّتَأَو نيَتعْكَرب َدجْسَمْلأ َعَدَو َرَفّسلآ َداَرَأ اذِإَو ءهّْيَر ىلإ هب ب ُفْشتْسَيَو

 1 . لولا مالّسلآ َوْخَ ب َداَعأَو فيصل

4 

 ىلَع ِنيّسلآ ٍميِدَقَتب ((ٌعْبَس) انُه اَهنِم ُروُكذَمْلا «ٌةَريِثَك (ٌحَحَلأ ُنَنْسَو)
 ةفِْعَتَس اَمَك يِعَض ىلع اَهِضْمَب يف ْفَصُمْلا ىَشَمَو ؛ِةَدَحَومْل

 (ىَلَع ّحَحَلا) ٍلاَمْعَأ (ُيِدْقَت َوُهَو) ءِدِحاَو ماع يف (ُداَرْثإلا> :ُلَوَألآ

 اذنه :ُلَوَألَأ : هُجْوَأ ةَثالَت ىَلَع ِناَيَدَوُي ةَرْمُعْلأَو ّجَجْلا َّنَف «(ةَرممْلا) ٍلاَمْعَ

 ام مهب مرح نب ُناَرِقْلآ : ُتِلاَئلآَو ُّسْكَع َوْهَو ُمُّيمَتلآ : يِناَلآَو ُكاَرْفإلآ

 ُلَمَع َلَمَْي مث ءفاَوَط يف ِعوُرْش لق َجْحَي مث ءةَرُْْلا وأ جل ٍرْهشَأ يف
 .ِناَرِقْلَأ نم ٠ ّْلَضفأ ُمُتمَلأ َمث هَماَعَرمتعآ نإ ةاَرفإلآ اَهَّلَصفَو امه حل

 ماَرَحْلا ٍدِجْسَمْلا يِرِضاَح ْنِم م اَنوُكَي مَ نمد ِناَقْلاَ و مَّمَتُمْلا نم لك ىَلَعَو
 . ةنم ني < ْرَم نود َمُهنِكاَسَم ْنَم ْمُهَو 3 4 © سام هر



 0 ٌينيبْرْسل بيِطَخْلأ َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 اَنَعَكَرَو « ةَفِلَدْرُمِب ٌتْيَِمْلأَو و ٍمْوُدَقْلآ ُفاَوَُطَو ؛ ةَييلَتلَأَو

 عاَدَوْلأ ٌفاَوَطَو 2 مب فاعل

 . يحمل نع مارخإل دُْع لجو ُهَوَجَتيو

 مَدَقتَو اهَنوُد هيف ُريبكَتلَآ ُتَحَتسُي ؛يمَّرل دنع الإ (ةَيبلتلا) : ةَياَلأ (و)

 .هِناَسِلب اهب يِتأي ةيرعْلاب هْئِسحُي ال ْنَمَو ءاَهَُعيِص

 َلَخَد ٌجاَحِبَو ٍلالَحب ٌنصَتْخَي ُهّنَأ أ مَدَقَتَو «(موُدَقْل ُفاَوَط) : ةّئلاَثلَأ (5)

 ٍلوُخُدِل ةَضاقإلا ُفاَوَط َنّيَعَت فوُقُوْلأ َدْعَب َلَخَد ْوَلَف «فوقُؤْلأ َلْبَق َةَكَم
 . هتقو

0 

 ص

 ُحَضألاَو ءيفيِعَض ِهْجَو ىَلَع (ةَفِلَدْرْمِب ٌتيبَمْلأ) : ةعِباَّدلَأ (َ)

 00 ْ . دم امك

 يِفَق ْرَمَيَتَي مل ْنِإَف ماَقَمْلا َفْلَح (يفاَرَّطلأ اَنَعْكَر) :ةَسِماَخْلأ ()
 . مَرَحْلآ َنِم َءاَش ْتْيَحَف ْرَسيتي مل نق ٠ ِدِجْسَمْلأ يِفَق ْرَمَسَتي عي مل ْنِإَف ٠ ءرْجِحْل

 .كَمّشلِل آل ةحاَرتْسالِل ُهَن ََقَرَع ةَلْيل توب ٌتيِبَمْل) : ةَسِداَّسلَ (3)

 هنابْوَماَمَك تجاه ٍقيِرْشَتلأ َيِلاَيَل اهب َتيِبَملأ (ةَقَرَع» ٍدْيقِب َجَرَخَو

 ٌْتِحاَو ُهَنَأ ُرَهْظَألْاَو ءحوُجْرَم رم لْوَق ىَلَع (عادَولا ُفاَوَط) : :ةَعباَسلآ (و)

 1 .َُناَبَب م امك

 و وَ ا
 ْبِجاَو هن

 .هِرْيَغَو ديِتلا حْرَشا يف لم اهنِم ُتْرَكذ ريدك نس ء حلل َيِقَب ُدَقَو

2 

 هب َمّرَج اَمك اًبوُجُو (ٍطيِخَمْل ِنَع ماّرخإلأ َدْنَع) جدلا (ُدَبَتَيَو)
 .«ئّربكل هكِساتَم» يف َفلاَح ْنِإَو ؛ ُدَمَتْعُمل ُأَوُهَو ((هِعوُمَجَم١ ىف وول



 « ءاجش أ ظاَمْلَأ ّلَح ىف ٌعاَنْفإلا 545

 اَدرَو اَراَذِإ بو 3

 َلَدَب «َةَلَمْهُم ِءاَحِبَو ميما ْمَضِب (ِطيِحْمْلآ» بَرْبَع كو باَبَحتْسالآب هيف َلاَقَف
017 1 7 

 .َجوُسْنَمْلاَو َدِبْللاَو فحل لَمْشَي ىلْؤَأ َناَكَل ةَمَجْمُمْل احلا ٍطيِخَمْل

 .ِنْيلْعَتَو نْيَلوُسْعَمَف لَو نْيَديِدَج (نْيَضِيت مِنَ ءادرَواَراَزإ) اًبذَت (ٌىلَيو)

 ِهْجَولأ ِرْيَغ يف اَمِهْيَلَع َعْرَت ال ذِإ « نتنخلا ةَأْدَمْل (ِلْجَّولَ» مك ب َجَّرَخَو

 ريفكلاَو

0 

 اها

9 

 ِتاَوَقْلآ مُكَُحَو ماَرخإلآ ِتاَمَّرَحُم امكحم د يف لصف

 أ ٍةَرْدغ وأ حجب (مرخملا ىَلَع مُْخَيَو) : َلاَقَف لوألا مشب أَدَب ْدَكَو

 مَأاَم
4 

 : (َءاَيْشَآ ُةَرْشَع) انه اًهنم ٌروُكْذَمْلا «ٌةريثك *

 قوما تيم ىلع جوشنلاك .ةاتغَم يف امو (طيخَمْل نِْل) :ُ

 : مْفَر ٌئِراَخْبْلا] ١ نّيَحيِحَّصلأ» ٍرَبَخَك ةحيِحّصل داخل َكِلَذ يف ةاضألاَو
 9-5 ًَط

 ُنَبلَي اَم : لكي يل َلَأَس الْجَر َّن
 ةالو

 نأ َرَمَع ِنْبَأ ٍنَع «[111لال : : مكر لسمو ؛ 65 ا َرَم



 587 5 9000 _ ياو
 5146 ٌينيبّرْشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ل ز

 تاليِواَرَسْلآ اَلَو ُمِئاَمَعْل آلَو صُمَقْلا ُنَبَْي ال» :َلاَقَف ؟باّيْلأ َّنِم ٌمِرْحُمْل
 نِيَمْحْلا سَبْليلَف ءِنِْيَلْعَن ُدِجَي آل اَدَحَأ لإ َفاَمِحْلَأ اَو َسِاَرَبْ و
 وأ ذاَرفطَر هم اَْيَش باث َنِ لي لَو 5 رْيَيْمَكْلا َنِم م َلَفْسَأ اًمُهْعطَقَبَلَو

 ُنسَبْلَت و ٌةأَْمْلا ُتقتنت 500- :[ امام :مَقَرَل ٌيِراَحُبل َداَر .2نسْرَو

 20 لا

 . «ِنْيَرافقل

 يباام همم 0 3 ِكآ .: ريس لس 5 ايا

 يف ةّمكحلأ ام ءُنَسْلُي ال اًمب :تبيجأف ؛ُنَبلُي امَع لاَوُسل : ليِق نإف

 ؟َكلذ
 و 4 3 ل و

 . ةَحاَبِإلأ لْضألآ ِذِإ «ُسَبلُي ام يفالخب ٌروُصْحَم :م سَ ال اَم نأ : بيِجَأ هم

 ىف َريَْعُمْل ْنأِبَو لي ال اّمَع ُلاَّوْسلآ يبي َناَك ُهّنَأ ئََع ٌهينت هَ
 هه كك

 .اًحيِرَص لاوس قب ني لذ ةوشفملا لطخَيام ب اَم ِباَوَجْل
 َءاََو يِذَلأ ضاَيبْل وَلَو (ِلُجَّرل َنِم سأل ) ضب خب (ًةَيِطْعَت) : ينال )و

 ُهَرْيَغ ؤأ اطيِخَم ءاَفْدُع اَرَباَس اس دعي اَمب ال مارح َضْعَبْل رَتَسَأ ٌءاََس ٍنْدَألآ

 (ِنْيَحِيِحَّصلا» ٍرَبَخِل «ِناَنيِخّنلَ ءَنِحْلاَو نطل اَذَكَو ءِناَسَليَّطلأَو َةَماَمِعْلاَ
 :مَقَر 4119/7 َءُواَد وُبَأَو : مقر ك0 /؟ كلْممَو ؛ ١ 77 : مقر 20 ُيِراَحْبْلا]

 : مَقَر 2751/١ ٌيِسِلاَيَطلَآَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح كا 4 40١ :مْقَر 2181/8 ٌيِذِمّرلأَو ١

 ُدَمْحَأَو ؛5015 :مْقَر .155 /0 ُنِئاَسَّنلآَو ؛8084 :مْقَر 2٠١0/97 هّجاَم ُنْبَأَو 5757

 "و04 :مقَر لالا /4 َناَبِح ُنْبَأَو 41801 :مَقَر ءلا/“ يراد ا مقر

 هريحُب < لع ٠ نم َّخ يزل ٍمِرْخُمْل يف لاَق هلك ُهَّنَأ [ممكال مق: 0 ٌنَقَْيَْلاَ

 ُدَعُي ال ام فالخب (اًيِيَلُم 3 ةَماَيِقْل َمْوَي ْثَعِبُي نإ ُهَسَأَر اوّرُمحَت د ال : آَتْيَم



 0 2 7 ١

 َمْرَح ٍرذع رْيغب كلذ َرتَس ؤأ سبل نإف 4 ُهَّسَم ْنِإَو لومي لالظِتْسأك اَياَس
 3 هس هر 50 13

 ُهُسْأَر حرج نأك ةاَواَدُم ؤأ ٍدْرَب وأ ٌّرَح ْنِم ٍرْذْعِل ناك َنِإَف ؛ ةَيَذهْل ُهَْمَِلَو هْيَلَع
 عاسما ى سي ل سس 00 0. 8-3 اري مم ااا ل يس

 * جرح نِم نيَذلا يف ْرْكَْلَع َلَعَجاَمَو # :ىلاَعت هِلْوَقِل َروُجَيِف ةقزخ ِهْيِلَع ّدشف
 ل 9 1 1 نإ . 2 ع ل ره هل

1١ 
٠. 

1١ 

 رق ةّيَدفلأ ةمزلت نكلل .[78 :ُهيآلآ /ّمَحْل ٌةَروُس 3

 . ائدألأ

 لو ْرمْلآ َنِ م ِنْيَمَكْلاَو ِهْجَوْلا»١ ضَْب ُرْئَس :ثِلاَثلآ ()

 ةَّرُحْلَا ىَلَعَو هِةَيْذِفْلأ َعَم ُروُجَيَف ٍةَجاَحِل | ايا اس ُدَعُب اَمِب «"عوُمْجَمْلا»

 نين ا ذإ أول ايا لإ هيأ مج لح كيل انني
 ِرْثَس ىَلَع ُهطَفاَحُمْلاَو ٠ ْجَوْلا يِلَي امم ٍريِسَي ِرْدق ِرْئَسب لإ ِهرَْس ُباَعِِتْسأ

 خول نب ِرذقْلا يأ بك ىلع فاح ني لذ أ ةَرْوَع هنْوَكل هلاَمَكب
 0 ل

 هه
2 

 اذِإَو ةَرْوَعب َسْيل اَهَسأَر َّنأل كِل سَ ل ةمآلا نأ ليتل َنِ ُدَحْؤيَ

 بْؤُث 5 ون هيدي اَم هْيَلَع ْتَحْرَأ ساّئلآ نع اَهِهْجَو َرْثَس ٌةَدَمْلا ِتداَرَأ

 َةَجاَحِل ِهَتَلَعَف ٌءاَوَسَو ءٍةَرَسَبْلا نع ْعقَي ال ْ يَ وشَح وخنب ُهَنَع فاتت

 هس مه علم م

 ل افلا لإ رن ِرْيَغَو سأَّرلآ يف ف ِِرْيَغَو ٍطيِخَمْلا ُنَْل اهَلَ آل مَآ ِدرَبَو د

 :ريَدَيْلل َلَمْحُي ءْيَش َ وهو يقتل ثيل هب اَمِوحَأ لَو نيكس
 . شعم 00 رع -

 ىف ٌةَأْرَمْلأ ُهَسَبْلَت ءدزَبلا نم , نعال ىلع وت دال آ َنوُكَيَو ٍنطَقب ل يس

 َريَغَو وُْشْحَمْل 'اَمْهَي اَم ِءاَهَقُْل ُداَرمَو . اَهْيَدَي



 10 تنيِبْرُشلا بيطَخل أ َدَمْحَأ ِنْب دَمَحُمِل

 ذل ُهمَّرلَيَو هِسأَو ََم ِهِهْجَو ُرْتَس لكشُْلا ىنخْلا ىَلَع مْرْحَي :ٌةييَ
 ملا هيج ال نأ هيلع ةيدِف آَلَو هِسْأَر فْشَك : فش ع هه سل

 لُجَو هِنْوك ٍزاَوَجِل ٍطيِخَملأب َرِيَمْسَي 2 د آل نأ + ا

 ين

 هس

 ِسْأَر ِرَهَش :ْيَأ ءاِمَشلا) .خيرشت : يأ «(ٌليِجْرت) عيدك )2

 عمَشَو هلا كا ريغ ْوَلَو «(نْهُدلآب) ةأَرْمآ َنِم ْوَلَو هتيخل وأ مِرْحُمْل
 اَمُك «ُريْغَأ ْتَعْشَأ» ُهَنِإَق ؛مرخُمْلا لال يِفانصْلا نيتلآ نم هبف اَمِل «باذ
 :َلاَقَو 219484 :مَقَر 380/8 يِذيدلَو ؛16١1 :مقَر كله" /؟ ٌةِلْسُعَل رَبَخْلا يف َدَرَو

 قرف و «[7171107 : مقر 284/7 ٌيِمِراَدلَأَو 4870 : مقر 75 ُدَمْحأَو 5

 َناَك ْوَلَو «ْمِهِمالَك ٌرِهاَظ َوُه اَمَك َةَدِحاَو ْوَلَو يكل ليبقلا نيب ِرْعَشل يف

 فالخب ههَتيِمْنَتَو ِرْعّشلأ ٍنِيْرَت ْنِم هيف اَمِ انوُلخَم ةّيخّللأ وأ سأل َُمَش -

 اًرهاظ هْنَذَب نهد ُهَلَو .قنملا ِءافتنال دَرْمَأل ٍنَكذَو عّلضألاَو عَرَْألا س

 هسأَرب ْوَلَو َةَحَش *. يف ُهَلْعَجَو هلك ُهَلَو َكِلَذب ِهِرَعَش سونيا

 ب ب يبطل ُتِحْمْل َقَحْلََو
 ةعاوما

8 

 هر 2
 ِبراَشَو باعت ِهْجَوْلَأ َرَّهَش ةَيخّللأ ِرّكَشب 2 نك

 ٍبراَشلاَك ةيخّللاب َلَصَنأ اَميف ٌرِاَط ْميِرْحَلا :ُئِتاَرِعْلا نول َلاََ
 ؛ُدَحْلأَو : ْيَأ ءقَهبَجْل ىَلَع اَمَو ُبْدُهْلاَو ُبِجاَحْل اَمأَو ءِراَدِهْلاَو فَلاَ



 ) بش ىبأ ٍِظاَفْلأ لح يِف ٌعاَنْفإلا» 18

 « ُبْيَطلَأَو « ٍراَمظَألآ هِي : تو : ُهَقلَحَو

 غش بَ ِرْبَغ نم ٍرْدِسك هوو يِوْطَحب ب هِسْأَرَو هْنَدَب لْسَع ُهَرْكُي اَلَو
١ 

 نإ هس سل يو

 ُكدَبَو ُةكرت نلؤألا نكنل هةَبِمَْتلَاَو نير ١ خَسولأ ٍةلاَرإل َكِلَذ َّنذل

 . هيف بي آل يِذّلأ لاحتمال
 .ٌرّعَش اَمِهِب ْمطَقُي ْمَل ام ُدْضَمْلَو ُماَجِتْحالآ ٍمِرْحُمْلِلَو

 قلَحْلآ ُلْثِمَو ودَسَج ٍرِئاَس ْنِم ِرَكَّسلا :ْيأ .(ُهَقَلَح) : اَنْ ١)
 ٌةَروُس ١1 # كسور اوفلحم الو # : لاَعَت َلاَق «كلذ د كونو قا َرْخِإلأَو يملأ

 .هب ٌقَحْلُم ِدَسَجْلآِرِئاَس ُرْعَشَو ءاَهَرَعَش

 فَلا َنِم هيف اَمِل ِرَّشلآ ئَلَع اًساَِق (راَمظألآ ُميِلْفَت) :ٌُسِداّسلآ ()
 .ٍرفَظ وأ ٍةرْكَش صب قِواَّصلا ُنْدِجْلا لذ ْنِ ُداَرَُْو

 ٌمَشْخَأ وَلَو ُهَرْيَغ ْمأ اًركَذ ٌمرْخُمْلا َناَكأ ٌءاَوَس «(ُبيَّطلا) :ٌعباسلآ ()
 يع ب هي

 ,ِوُفاَكْلاَو ءدوُعْلأَو ِكْسِحلآَك هِيَ َعَمْوََو ابلاغ نحنا هن هنِم دَصقُي اَمب
 هل

 هام

 5 : أ 19[0> :ةّيآلأ /ةَرقبْل

 سا سام هم

 يضلل بي ناك نإ نا َرْفْعَّزلأَو ءِنَمَيْل ٍدالبب بيط رب ٌرْهشَأ َوُعَو ِسْرَوْلأَ

 هلي هِلوَعِ هدب يف ْمَأ هبوتك هسوُبلَم يف َكِلَذ َناَك ٌءاَوَس ءاًضْيَأ يِواَدَتلَو
 رو : مُقَر 2870 /؟ ةِلْسُمَو ؛ 0439 :مْقَر 2370417 / ُيِراَخُمْلا كامل ِثيِدَحْل يف

 : مقر 7//291 ِهَّجاَم ُنْبَأَو 41777 :مَقَر .159/9 ٌيِئاَسَتلَأَو 41877 :مُقَر 2156 /” َُواَد

 ُيِدْيَمْحْلاَو ؛1807 :مّْقَر 154 :ةحفص ُيِسِلاَيْطلاَو ؛ 4078 :مُْفَر .8/؟ ُدَمْحَأَرو 9

 ُهََسَم ام ٍباّيتلأ نم ُنَبْلَي الَو) : [00770 : مُقَر 3299/9 ىلْعَي وُبَأَو ؟277 : مقر 5/4١



 344 ٌينيِبْرَّشلأ بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

0-0 
2 

 6 86م

 2 و 3

 2 9 هي 2 2 رز 2 0. هل 8 0

 لكأب َكِلَذ ناك ٌءاَوَسَو .«ناَرْفْعَز و
 ًِ و

8 

 حيِ هَل َناَك ْنِإَو يِواَدَلأ وأ لكألا هب دصقي اَمَو «ةّيذف الَو ُهلكأ
2 8. 

 ْمَلَو ؛ْمُرْحَي ْمَل ممُطْضُمْلاَك قبيطلا ري رزابألآ رِئاَسَو ايْنْسِلَآَو حاّفُتلاَك ٌدبْيَط

 .ىْبْظَو ةاش اَع يو لأ رنجو خو راتج وأ هرب ني

 : يأ 57 :ةيآلا /ةدنامْلا ةررش ه1 ربل ُدْيَص 0 : ىَاعت هلْوَقِلَ لوألا

 : ةيآلأ /ةَدئاَمْلأ روش ه] اموح مثم داَم » ةذخَأ

 2 يرم- 8 ىلا عع هد يف مد سد كم

 رلوتلاك «لوكام ّيِسنِإَو لوك دع رخو يام َرِكذ ام َجَرََخَو
 اس او ةمد 8 < مع م 700 2 20

 َنْيَب ٍدِلَوَتُملَأك «ٌيِشْحَو اَمُهَدَحأ نيلوكأَم ريغ َّنْيَب َدْلَوَت اَمَو ؛ٍةاَّشَو بنز َّنْيَب

 ُمْرْحَي الق ؛ لْغَبَك .ٍلوكأم ٌرْيغ اَمُهُدَحَ ْدَيِلْهَأ َّنْيَب َدَلَوَت اَمَو ؛ِبْنْذَو راّمِح

 ُهْنم ٍدُلَوَتُمْلاَو ّيَرَبْلا لوكأملا ٌدايطضأ اًّضي اًضِأ ُمُوْحَيَو ءاَهْنِم ٍءْيَشِل ضو

 لَو ٍعوُمْجَمْلا١ يف ُهَلاَق اَمَك عاَمْجِإلاب لالَحلا ىَلَع ٍمّرَحْلا يف و يف ِهرْيغ نمو

 ؛1ا/الا/ :مقَر 320١/١ ُيِراَخْمْلا  ِنْيَحيِحَّصلأ) ِربَخِلَو ؛ ماكل َمِرُْم اًْفاَك َناَك

 : مقر 4١ /ا/ ٌيَئاَسَتلَأَو 4 : مَقَر ةضور دود وُبَأَو ؟ 7 : مَقَر ة ٌمِلْسِمَو



 ( ءاَجش ىبأ ٍظاَفلأ لح يف انف » 7

 ةوُهشب ةَرْشاَبمْلْاَو 3 َءْطَوْلاَو 3 حاكنلأ َدَقَعَو

2 3 7 2 000 34 5 

 هم او

 ديفنت ُروُجَي ال :ي

 .مّرحلأ ياَب ةكمب سيفو ؛ئلؤأ ريل ري ٌريَعَف «ِلاَلَحِل آلَو مِرْحُمِل ِهِدْيَص
 هليكول وأ ُهَل ُهَلوُبَق اَذَكَو َةَلاَكَو وأ ةَيآل وب (حاكتلا ُدَقَع) : ُمِساَّتلَآ (و)

 ةَماَدتْسأ اَهّنَأل :حيحّصلأ ىلع ِهْيََع ْمَْْن اَلَف ؛ةَعْجَولآ نَع دفعا َررَْخَو

 . حاكي
9 

 َدلَبلأ اذلَه نِإ) :لاق َةَكَم حتف مْوَي لَو هنأ [5894 :مُقَر 16/١ ُدَمْحَأَو

 و ُهْدَجَش ُدَضْعُي ال لل مرحي ٌماَرَح أ

 َُ ةَمَسَحْلا لاَخْدإب (ْعْطَوْلا) : ٌرْشاَعْلأ ()

 ٍلاَلَحلا ِةْرَمْلا ىَلَع مرعي ريد زَأ ٍلْبُق يف مهبل ْوَلَو عاَمجِإلأب ٌمُرْحَي

 ائاَع ا ؛ ٌةَيِصْعَم ىَلَع ةَئاَعِ هنأ ؛عاَمِجْلآ َنِم ٍمِرْحُمْلأ اَهِجْوَر 537
 الآ ٍلُلَحَتل َلْبَق (ُةَرْشاَبْمْلا) اذك (3) َدَم ةَمِرْخُمْل هتَجْؤَر مج لالَحْلأ

 7 .ِديْلآِب ءاتميسالا ٌمُرْخَي اَذَكَو ءاَهرْيَعب ال (ِةَوهَشِب) حمل نود اًميف
 قَرَوُكْدَمْل ِتاَمّرَحُمْلأ : : يأ «(َكِلُذ عبِمَج) ْنِم ٍدِحاَو لك (يف) بجي
 يف الف ُهَلويَق أ (حاكتلا َدَقَع الإ) ُهَدْعَب لْصَمْلا يف اَهّْاَيَب يتآلأ (هَ يذلا

 وأ ٍةَوْهَشب رش ءاَبمْلَأ َدْعَي َدْعَب َعَماَج ْوَلَو مَدَعْلاَك هوجو 3 ُدِقعْنَي ال ُهَنِإَف) ؛ هيف

 ٍةَيَدِف يف اًهِلوُخُدِل ءِنْيتَروُصلَأ يف ةيِذِلأ ُهْنَع ْتَطَقَس ءاتمتْسالآ
 ءطَقَف (جدَمْلَأ ىف ٌءْطَوْل َّلإ) هَتاَمَدَحم نم ةْئَش ماَرْخإلا :ْيَأ ؛(هُدِسْفُي آلَو)

 وما



 مه ا. ام د. ا. د. هو ده واق. دى اه هاف دوأ هو واه واه واق يله هاف و هاه هله هاه ده ده يه هاو . جس هده هاو ده اوام هاهاهقأاه

 لّثحتلآ َلبَق َجَحْلآ يِفَو داَْنِم ماَرَمْلآ لبق ة ِةَرْهُحْلا ىف ذ عفو اذإ لتي مل نإ

 َفَداَص ٌءْطَو ُهّنَأل :ةَفيَِح يبأل اًمالخ ُهَدْعَبو عاَمجإلاب ِفوُكوْلآ َلْبَق لول

 ةَرْمْعْلأ يف ُم ُعماَجُمْلا َناَك ْرَلَو ُلَوَألآ ُلَُحَتلآ هيف هيف َلْصْحَي ْمَل اًحيِحَص اًماَرْخ

 : ديآلأ /ةَرَقَبْلا ٌةَروُس 11 * َكَضَر لَم # : قَلاَعَت هلؤقل اَرّيَمُم اًيبَص اَنَص ؤأ اَقيِقَر ّجَحْلأ و
 يهمس 0-4

 نأ ِربَحْلا ىَلَع يِقَب ْوَلَو يهنأ ها َدْعَمَو يح ُهُظْفَلَف ءاوُتقدَت آل : ْيَأ دب

 .اريثك قو كِل نأ عم عطف قذص ىلع هلأ واخ أل حلا يف عوف

 .ِداَسَفْلأ ءاَضِيْقَأ يفَنلآ يِف ٌلْضألأَو

 . حَحْلأ ىَلَع َةَرْمْعْلأ اوُساَقَو

 كو هويام َكِلذ دش ُدْسْفَي اق ِنوْنْجَم وأ ْيِبَص ْنِم ٍرِيَمُمْلآ ُرْيَغ :َّغ ام

 ٌمَصَألأ ىَلَع هُم ةماَرْخِإ دقني ْمَلاًعِماَجُم مر َْلَو هَرْكمْلاَو ٌلِهاَْلآَو ينل

 دهظَي ِهُجْوَأ ِدَحَأ يف َّحَص عّرتلأ َلاَح َمَرْخَأ لَو ءفَفْضْوَدلَ دال :
 هن ص نع

 . عامجب َنسيَل عزنلا نآل ةحصج

 2 د مام مام 5

 : َىهَو .ثالث ْنِم ِنْيْثَأ لغِفب ّجَحْلآ يف ُلَوَألآ ُلَلحَتلا ل 36 0

 نإ فكل( اواو زيا أ حلاو خذا مغ

 ُمَلَقْلاَو ُقَلَحْلاَو ءقَأرَمْلل ِهْجَوْلاَو لُجَّولِل سْأَلآ ُرْيَسَو ُسسبَّللآ هب ُلِحَيَو ٠

 اَمِل ِجْرَفْلأ َنوُد اًميف ُةَرَشاَبُمْلأ الَو حاكتلآ ُدَقَع هب لحي الَو ُيَصلَأَو تطأ

 ُدَمْحَأَو ؛5041 :مُقَر 23١11/1 هَجاَم ُنْبَأَو ؛5084 :مقَر 7017/51 ُيَئاَسْنلا ىَوَر

1 

 ُيِناَرْبَطلاَو ؛1194/7 ٌيِواَحَّطلأَو ؛5543 :مُهَر «44/5 ىَلْعَي وُبَأَو 47090 :مُقَر 0١



 لأ َلَح يف غاتفإلا 6(

 (')هِدِساَف يف ٌنئِضُمْلأ ِهْيَلَع هْيَلَع ُتِجَي َي ْلَب « ٍداَسَفْلأب ُهْنِم ٌجْرْخَي الَو

 ُهَلاَق امك ٍدّيَج ٍداَتْسِإِب مقر لل ئفهنتلات 0 :مقَر 157 /
2 

 َلَعَف اَذِإَو ««ءاّسنلآ الإ ِءْيَش 1 محل 7 َةَرْمَجل ُمُثْيَمَر اذإ» : ٌيِوَرَتلأ

 ِتاَمّرَحُمْلا يِقاَي هب و يِناّثلأ للَحَتلا َلَصَح َلَصَح ِنْييثالأ َدْعَب َدْعَب َتِناَّثلأ

 ُيِمّرلَأ َوُهَو حل لاَمْعَأ ْنِم ّيِتَب اَمب 5 هْيَلَع ُبحَيَو .عامجإلاب

 ىّلوألا ميّت ة ةالَصأ ني جوي هنأ امك مخ يَ غ هنأ عم تيما

 «بوُجولأ ليبَس ىَلَع انه َبوُلْطَمْلا نكل ؛ ةياَثلا ةَميِلْسَتلآ ُهْنِم م ُتَلْطَتَو

 جلا َنَأل ُدِحاَو لح لِ هَل سي رح ام ام . بلا ليس لَ لمَ

 ٍِتَقَو يِف اَهَضْعَبَو هسْفَو يف هِتاَمّرَحُم لضَْب ضْحَب حبب 5000000

 ٍضْيِحْلأ ُنَم مز َلاَط اَمَل ةَباَنَجْل و لملاك قرشا الجيب رح

 اًمَل َةَباَنَجْلاَو ءُلاَسِتْغالَأَو : ِنلِحَم هتاَروُظْحَم عافتزال لِي

 ية عافِتزال َلِعُج اَهنَمَز ٌرْصَق
 كن ١

 لب (ِداَسَفْلاب) .مارخإلا :ْيَأ ,(هْنِم جْرْخَي اآل) ٌمِرْحُمْل َعَماَج اذ (3)
 : ىَلاَعت ِهِلوَق قالطإل ٍةَرْمع ا

 حيِحّضلأ َنْيَب لِصفَي ْلِصْفَ مَ ُهَّنإَف 167: 0 اُمَتَأَو *

 لج م اتجلاب رفا هس نسا خلاب رزخ + الآ ةَروُصَو ٍدِسافْلَأَو

 ٌمَصَألَأ ىَلَع اًَدِساَف ٌدَقَعَنَيَو حَصألا لع حي هو .عجلا اه

0 



 07“. ينير ِبيِطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 ُءاَضَقْلأ ِهْيَلَعَو « ِةَرْمُع لَّمَعِب َلَّلَحَت َةَقّرعِب ُفْوَفْوْلأ ُهَناَف ْنَم 6 أ 0-2 سل رم م ٠ 3 ُهَمَو

 و ةاسم مح م مى يسفر 2 هال < ؟ مخل 00 م

 .ةتروص هُلْنَهَف اذِساف ُدقَعنَي ماَرْحِإ ْنَع تلِئَس اذِإَو : 'رِهاَوَجلا» يِف لاق
 ه4 روم بر
 . ىهتنا . ىرخأ اهل ملعا الَو

 ٍدِئاَوَز' يف ّحَصَألأ ىَلَع ُةُماَرْخِإ ْدِقَعْنَي ْمَلَف ٌعِماَجُم َوُهَو َمَرْحَأ اَذِإ اَعَأَو

 . (ةَضْوَدلَأ

000 

 ْفوُقْدْلأ ُهَناَف ْنَمَو) :َلاَقَق ءُتاَوَقْل وُهَو ينل مْسِقْلأ يف َعَرَش مث

 ِتاََرَع هِروُضُح َلْبَق رختلأ ٍمْوَي ِرْجَف عوُلطب َكِلْذَو (هرّيغ وأ ٍرَذُعب (ةَقَرَعب
 يف ِيلَع ّصْنَو .؟ٍعوُمْجَمْلا» يف امك اًبوُج و (َلَّلَحَت) .جَحْلأ ثوُقَي او

- 

 م ةَماَدَتْسأَو «هرُهشأ رْيَغ يِف ٌجَجلأب امرْحُم ريصي ٌلاَعِل ملام
3-1 

 ْئَأ 2

 (ِةَرْمْعب) ُلّلحَتل ٍلصْحَي 2, ]و ُروُجَي 7 لئيَح ُةٌؤاَدتْبَأَو هاَدَتْبَأَك

 . اًهْناَيَي ةَمٌدَقتمْلا َةَسْمَحْأآ اَهِناَكرأب يأ ءاَهِلَمَعب

 َناَك نإ ؛موُدُق فاَوط دعب ىَعَس َنوُكَي ال نأ يغَسلآ د باَجبإ ُطْرَش ءَْحَن

 هْيَلَعَو) . باَحْضألَ ٍنَع (عوْمْجَمْلا» يف امك هتداعإل م ُحجَتْحَي مل ىَعَس م

 اضف َناَك اوس ءفوُعولأ تاب هَ يا حج باق نا وف (ًءاَضَقْل

 يف ُءاَضَقْلا ُبِجَي اَمّنِإَو ِريِصْفَت ْنَع ولْخَي ال هنأ ءٍداَسْفإلَا يف امك القت

 ا آي َكَلَسَف ءرصخأ أب أَ «رضح نعني مَل تاو

 وسو يفام لدي اإل وزغغ لعب لَ َو ُخَحْل
 1ك 0

 ؟اَهل َتقَوالَوِء اًضقلأب مالْسإلآ هج < ُفّصوت َفْيَك :لبق ْنِإَف



 ) اًجّش يبأ ٍظاَفلَأ َّلَح يف ٌعانقإلا ,”ى“]ز لَ

 ُيَدَهْلاَو

 اري ْنَمَو « هب َيِنأي ىَّتَح ِهِماَرْحِإ ْنِم َّلِحَي ْمَل اَنُكُر َكَرَت ْنَمَو
 22 ْنَش اَهِكْرَب ُهْمَرلَي مل هَنس َكَرَت ْنَمَو « مدل ُهَمَِ ابِجاَو

 ؛ِتبِقَحْلا ُءاَضَقْلا آل ُيِوَمّللا ُءاَضَقْلآ ِءاَضَقْلِب َداَرْمْل َّنَأِب :تيجأ
 امك ّجَحْلأ َعَم مالشإلا ِةَرْمُعغه هوَ قي ب مر امل: ليقَو

 . مالسإلا ٍةَرْمُع ْنَع ئَرْجُت آل ِلّذَحّتلآ َةَرْمُع َةَرْمَح َّنَأل فةَضْوَرلأ» يف ُهَلاَق

 . يِنَأَيَسَو ؛ مُّنَمَ لآ مَدَكَرْهَو ءاَضِيَأ (ُي ْدَهْل) ِءاَضَقْلآ م ِهْيَلَع ()

 َقَرْمُْلَأ ِناَكْرَأ نم وَ «يفوقُؤْلأ ٌرْيَغ ِ ْجَجْلآ ناكر ْنِم (َّنُكُر َكَرَت ْنَمَو)

 ْمَل) ءَةَضاَقإلأ ِناَوَط لب ِضئاَحْلاَك ال ْمَأ هلثف ِناَكْمِإ َعَم ُهَكَرََأ ءاَوَس
 هماَرَحِإ ْنم) .جُرْحَي | : ْيَأ َقَلَمْهْمْل ٍرْسْكَو ةّئيِخّتلَ ةاَنثُمْلَأ حتمي (لجَي

 َيْمَسلآَو فاَرَّطلأ َّنَأل ؛َنيِنِس َدْعَب ْوَلَو ءِوُرْيَمْلا :ْيَأ .(هب َيِتََي َّتَح
١ - 

 4-0 0 ه 2 م يي هر 00 3 د سف ر هور

 قيس لك ني ةكخش فرع دقق فول وت ا ءاّهتقّول ٌرخآ ال َقلَحلأَو
 ٌعاَوَس :هركِذ مُدَقَتُمْل ةَرْمَعْل وَ حل ِتاَبِجاَو ْنِم (اًبِجاَو َكَرَث ْنَمَو) 2 0م

 يتأََس اَمَكةاَش َوْهَو 0(م5) هكرعب (هَمرل) «الَهَج م اَوهَس ْمَأ اًدمَع هكر
 ْءْيَش هكر همي ْمل) ِةَرْدْعْلآ وأ جَحَلآ ٍننُس ْنِم (هَّنْس َكَرت ْنَمَو)

 . تاَداَبِعلأ رِئاَس ْنِم اَهِكَرَتك

 . خّسنلأ ٍضْعَب يف ٌةَداَيِز « ٌءْيَش ... انكر َكَرَت ْنَمَو» ١( م هسا . سرس 1 هو هج همر



 [ اَهَماَقَم ُموُقَي امو ِةَبِجاَوْلأ ِءاَمّدلَأ عاَوْنَأ يِف ]ٌلْصضَف

 تذك

 اهَماَقَم ُموُقَي اَمَو ٍةَبِجاَوْلآ ِءاَمّدلَأ يف

 هب ٍروُمَأَم كر درب يازخإل 007 ُءاَمّدلَأَو)

 مَ : عا اًوْنَأ ةعْست :ي طل قيرطبو ءراَصِتخالأ قيرطب ( يشأ ٌةَسْمَح)

 5 .لَقلَ قَلَحْلا م مَدَو هب ؛ ٍروُمْأَم كرب طونَمْل ْمَدلَأَو «ِتاَوْفْلَأ ْمَدَو

 ارق مَ :عاتمتشالا ُمدَو ؛عاَمِجْلآ ُمَدَو ِدْيَّصلأ لت ُمَدَو ءراَصْخِإل

 ؛همالَك ْنِم ُةَمولْعَم ةِناَمَّتلأَو ءاهتبريخألاب فصال اون مشي زله

 أذإ لات عال مَ . كل رهط امك لاب ريقت فيات

 هدَلَب تاّقيم ْنم جلب ماَرخإلا ِكْرَتِب ُبِجَ اَمْنِإَو «عّتمّتلآ ُمَد : َلَوأل



 2: 0 مع لل ل 2-5 2” 0 0 ا ل 7 -

 ححلا ْيِف ةثالث ما ةَرْسَع ماَيِصف ْذِجَي مل إف «6

 ؤأ ةّيحضألا ىف ةّئْرْجم (ةاَش) : هِلْوعب هْيَلِإ َراَشَأ اَم َوُهَف ُبيِتَرَتلَأ اّمأَو ع 7 ٌُء 0 هه 0-3 ع
 مدمس ع. 1

 زيتي لكي ُهّأل « جلاب 1 هما رح 0

 ْنَم َوَهَو ءٍماَرَحْل ٍدِجْسَمْل يِرِضاَح ْنم َنوُكي ال

 ْنِم جَحْلأ ٍرْهْشأ يف ةَرُْحْلاِب مرح أَو مّرَحْلأ ّنِم

 ٌجَحْلاِب م اًرخإلا ىلإ َدوُعَي آل ْنَأَو ءاَهَتْنَس يِف اَهَدْعَب ع

 نبي َيقَب دَهَو «تاقيملأ :دواجم ةغب رشا اذ مرخأ يَ تاقيملا لإ
 هلو و

 م ُمّرَحْل 77 ِمْوَم يف ف كلذ وح : وأ هُناَم هْنَع َباَغ

 ال ٌةَراَفَكْلَاَو مرحب ُهُحْبَذ ُنِصَتْخَي َيِدَهْل ّنَأل ِنيِمَيل ةَراَمَك فالخب ؛ال ْمَأ

 (جحلا يف) اًهْنم (ةمالث) ات وجو و اَهْلَدَب (ماَيأ ِةَرَشَع ةَّرْشَع َرْسَع ماَيِصف) هب ٌنصتخت

 : يأ لمح: يالا /ةَرقبلا روس ١1 4 دي َّل نه » :ىّلاعت دف

 َروَجَي الف مار إلا : ْيأ «[151 :ٌةيآلآ / ةَرَعبْلا ٌةَروُس "1 4 جلل يف مايَأ تت

 ند مَّدلأ يا ا الأ ىَلَع اهئ

 نمسح انج م دا ٌلَّضلاَك اَهِتْقَو ىلع اًهُمِيِدْقَت
 اممأ 05 6 منع 6 2 . 1١

1 

ْْ 
 اسلام

 ثيل 5-1



 هل

 320 د
 هم لى لس ل

 يِذ سدس لبق ٌمُرْحَيَف ٌهُرْطِف ّجاَحْلِل ٌنَسُي ب ُهّنأل هةََرَعٍمَْي َلْبَق ُبحَتنُم

 قي لع بجو ات ْمَسنمَز يف مرد هُيَملاَتَو هم رشتو كلا

 ُدْفَّسلأ َسْيْلَو ؛َءاَضَق ْتَراَصَو مِيَأ رخل ٍمْوَي ْنَعاَهَرخَأ نَ ءِرخّنلآ موي ىَلَع

 َناَكَنِإَو «ّصّنلأِب جَحلأ يف ُهُعاقيِإ يحن ف اَهَمْوَص َّنَأل .اهيْوَص رأت يف اذ

 مْوَي يف اًهُمْوَص ُروُجَي آلَ َناَضَمَر فالِخب اَرْذُع ُرَفّسلَأ ْنوُكَي الف اًرِفاَسُم
 ِنَمّرب ماّرخإلا ميِد ِهْيَلَع ُبجَيلَ ءِديِدَجْلأ يف قيل ٍاَأ يف اكو ِرْل

 بوُجو يف َنيِرخَأتُمْلا خبل اًهالخ رخل م وي لبق هيف ةَثالَل ٍمْوَص ْنِمُنُكَمَ
 دله يف حب لأ ُرُجيَو «بوُجْوْلا بَبَس َبَس ُليِصْحَت ُبجَي آل ْذِإ ءَكِلْذ

 َدَجَحْل يذ نماَث َو َّوْهَو ةيِوَرَتلأ َمْوي جحا مرخُب :ُي ْنَأ ٍرِسوُمْلل ُةرَسُيَو ماَعْل

 1 مَقَر ٌوِلْسُمَو 41177 :مَقَر « ٌيِراَخْمْلا] (نْيَحيِحَّصلأ) يف امك هب ٍرْمَألَو عابتالل

 عب ءاَ )0 . نم ىلإ كَم ْنم 4 هيف مهلاقتنال يول 5 رتل مي َّيمْسَو 07

 هِلْوَقِل مهي ار جذل دار ْنِإ هيَطَوَو هِلْهَأ ىَلِإ (َعَجَر َر اذإ) ٍماَأ (ةَعْبَس أ (ةَعْبَس) ناكل

 مل نَمَف» :هإ : هك هِلوقِلَو : ةيآلأ /ةَرَقَبْلا ٌةَروُس ل 4النجر ا سوف : يَلاَعَت

 ُهاَوَر «هِلْمَأ ىَلإ َْمَجَر اذِإ َةَعْبَسَو ّجَحَلأ يف ماي يأ َةَناَلَت ْمُصيْلَف ايه ْدِجَي
3 

 يف اًهَموَص ٌروجَي الق عل : مُقَر مِلْسْسَو 44 : مَ ُيِراَخُبلا] ٍناَحْيَسْلَ

 .(ٍرخَبْلا ١ يف ُهَلاَف امك اَهب اَهَماَص ةّكَمب هَ َماَقإلآ َداَرَأ نإ َكِلَذِل قيل

 ِءاَضَقلَ َوَداَبُم هيف َّنآل ٌىاَضَق ْوَأ ْتَناَك ُءاَدَأ َةَعْبّسلَأَو ثالث باتت ُبَدني َُدْنُيَو

 امج ْنَم فال ْنِماجوُرُخَو بجاَوْل

 يف َةَعباََُم نال ُمْوَص ُهَم مر ةججْلا يِذ ساس حلب مَرْخَ نإ معَ



  « 7١4عاجش يبأ ظافلأ لَح يف ٌعانقإلا (

 ْوَلَف «ءاّدألأ ىف امك لاقل ةداعْلا ىَلَع هِْمَأ كلب رثكل ناك دم

 ري 2 حاس

 ءِلْجَرلأ وأ ِدَيلأ َنِم مْلَقْلاَك (وُفرَتلاَو ٍقْلَحْلاِب ُبِجاَوْل مدلآ ٠ يِناَتلََو)
 َدَحّتأ ِنَأب ءاَلو ٍراَمْظَأ َهَناَت ةَلاَزِإ وأ ٍتاَرْعَش ثا َلاَزإ يف ةَيْذفْلأ ُلُمْكَتَو

 ةَرَوُس 7 كسور اوعِلَح الو # : نَلاَعَت هِلْوَقِل َكِلْذَو ناَكَمْلَأَو ْناَمَّلأ

 زل عاج وي قل دس اس فص ءاَوْعش 9 1 8 0

 ةعيمج ٌريَتَعَي لَو :كاقطألا هب [ئساقْبَل َسيِقَو تلا ٌقُّدْضَي 0

 موُمُحل ةمْرحْلاِب لِهاَجْلآَو ماَرخإلل يِسّنلآَنَب َكِلَ يف قرم ال ءعاَمجإلا

 عّيمَتلآ يف لِهاَجْلاَو يِساَنلَأ فالخب اَذَمَو ؛تاقالإلا ٍرئاَسكَو يهل

 هيف ٍدْضَقْلََو مّلِعْلا رابتْغال هتاَمَّدَقُمَو َو َعاَمِجْلَو ٍنْمَّدلَأَو بيّطَلأَو سبل

 مل ريم يع ئه وأ هيلع عفش أ دونجا وو امه مَعَ

 ِنآلَقْعَي اًمُثَنَأ يِساّنلأَو ٍلِهاَجْل نيبو ِءالُؤَه نسب َقْوَمْلاَو :ةَيذِفْلأ ُهْم

 ِةَدِعاَق ىَلَع َيِراَج جل نأ ىلَ ءِءالُؤَم فالخب ٍريِصْفَت ىلإ ٍناَبسْيَف اَمُهَلعِف

 َكِلَذ َليِزَأ ْوَلَو ٠ مياثلا لد يف ْمُلَ ءاَضيَأ ْمِهيَلَع اه اَهُيوُجُو فالثإلا

 اسس ٠

1١ 
1 

1١ 8 
 مسساا اهو



 هاد. ده. ا. ادعو هاو ده دق. ساق هاه وأ هج و اه و و ده وده و سه أه واه وه هاو وام هده ده ده هاه د هده ولو هاه ا« هداه

 ًّ ُُ 0 2 هم < هس ص رم 000000

 ْنِم ِءْيَش ٍضْمَب وأ ٍدِحاَوْلا ِرْفَطلَأ وأ ةَدِحاَولأ ِةَرَغّشل يف ُهُمَرْلَيَو ةَلاَزإلِ
 َقْلَحْلا يِف ِروُذْعَمْلِلَو ِءِناَدُم ِنْيَرمّطل وأ نْيتَرَكّشلَأ يِفَو ؛ٍماَعَط ُدُم اَمِِدَحأ

 ْحَنِم نك نه » : ىّلاعَت ِهلْوَقِل َيِدْقَيَو َقِلْخَي ْنَأ خَسَوَك هون ؤأ ٍلْمَق ِءاَديِإِب
 ل 00

 دلع ىف ركض نم تام لَ ذإ امامي ايف هي ل ٌدَوُص ين [ِدَقَق

 ا اذ يح اَحو أَوْ نم اهلا َرْذق دق َلزَأ إم اهم وب ادت

6 

 دخت ف لَ يلا مَ امك نصل قالطإ يف َلَحَد : ةيبلن
 2 يصل 2

 نيب عاَمِجلَو . عاّمجلا ِتاَمَّدَقُمَو سلو ب بّبطتل بيطتلاك ٍعاْميس اتمتْسالأ م مد عاونألا

 ُْتِحُمْلآ َقَحْلَاَو «ِنْيَقوُلْحَم ْوَلَو َةَيحّللََو سأل رْعَش ٍرْعَش َنْهَدَو ٠ .ِنيلَلحّتل
 . ةقْمْتَعْلْاَو َبِراَشل ََواَدِهْلاَو بِجاَحْا احب َكِلدب يبطل

 ةقفنعلاَو براشلاك اهب ّلَضَتَأ ام ةّيخ الأب َقَحْلَأَف د بيقثلا ٌّنْبَأ ّلَّصْفَو

 ىلإ ٌةَراَشإلا ِتَدَمَو .ةّهئَجْل لع و بِيَهْلأَو باح َنوُد راَدَعْلأَو
 52 1 27 ل

 ُرِهاَظلَا وه اذنه َنَأَو ءكلذ



 نالت قدَصٌتلآ وأ « ٍماَيأ ها ٌمْوَص وأ « ٌةاَن :حَّتلَأ ىَلَع َوُهَو

 ُلّلَحَتَيَف ٠ راَصخإإلأب ُبِجاَوْلآ ُمّدلأ : ُتِلاَلأَو

 ٍريِدقَتلَآَو (ِرييْخَتلآ َلَع) .اَنُه َرِكَذ امب ُبجاَوْلآ مدل أ :ْىَأ «(َوُهَو)
 عْبُس ْوَأ ِةَنَدَب عبس ْنِم اَهَماَقَم م يف ةَبِرْجُم (ةاَش) ُبِحَتَ

 دم ؛ (عُسآ ثا قُدَصتلأ وأ) .ةَدَقتُم ْوَلَو يا اكن مْوَص ْوَأ) .ِةَرقَب
 نيكس لكِ «َنيِكامَص همس نلع) . ٍعاَص ٌعْمَج َقَلَم ملأ ّمَضَو ِةَرئَهلا 0 2 32 2

 نق #9 لات لل كيو اص كي رطِلا كر يف 0 هو ءعاَص ٌففْضِن

 .ّقلحَف : ْيَأ 0[ : ةيآلأ /ةَرَقبْلا ٌةَروُس 11 * وير ني

 كتر

3 

 . [195 :ةيآلآ /ةَرقبلا ٌةَروُس ؟] 4ك 37 ٍماَيِص نم ٌةَيَدَِه 9 عمم م دقو م شل

 امم
 ا اعد, 3

 ايا 5 19 5 فآ ْي

31 23 

 ىلع اًهيف ٌنيِكْسِمْلا ُداَرُي ال ِتاَراَفَكلا ُرْياَس :ٌةَدَباَف

 .[هِذلَمَ]

2 0_0 5 
 واس

 اذله ىف 7_0

 دلع دع د

 قولا عيِمَج ْنِم ُّمْنَمْلآ : :ّوُهَو ء(ٍراَصْخِإلأب ُبِجاَوْل مدل : ئلاش

 .ةَرْمَعْلا وأ ّجَحلأ ماَمْنِإ ْنَع

 «يِتأيَس اَمُك ٍليِدْعَتَو بيتزا َّ َوُهَو ءانه ٍمّدلآ ِناَيَب ْنَع تكَسَو
 ءاَنِراَق أ اًروتْعُم عم مَ اًجاَح َّناَكأ ٌءاَوَس ءاَبوُجُو ال يتأبَس اَمِب اًاَوَج ) للَحَتيم)

 ِلْوَِل َكِلْذَو ال ْمَأ وجل نم َعنَم ورعب ْمَأ قيرطلآ عطَقب ُمْدَمْلآ َناكأ ٌءاَوَسَو



 ء[151 :ةيآلآ /ةَرَقبْلا ٌةَروُس '] # ُعرِوَحُأ نها : ىلاَعَت

 ا : هيلا / /ةربلا انوش رش "1 ؟ قفا نم رس

2 

 يارا فوك ليلا را لو هذولا سن

 00 وثب مرت ىو ٠ هال َ

 محلا كارذإ تكد دم يف رضحلا لوز نو جحا يف َناك نإ مَن ]|

 امك َهلْلَحَت َعْنَتْمَأ ؛ ماّيأ ةئ ْمَو ِهِلاَوَز بوق َّنَقيَتَو قَرْمْخْلأ ىف ذ وَ اَهَدْعَ
 د 0 - هر 2

 . ةتس َىهَو «ِكّسنلأ ماَمَنِإ ْنِم عنا ُدَحَأ اَذلَهَو ؛(ٌيِددَو امال
 ك١ ور و يد مرياع 130 2

5-7 

 روجي هنإف هرم وهو ني سبح ْنَأَك ؛ اًمْلَظ ُنِبَحْلأ : عِناَوَمْلأ يِناَثَو

 . قرط لالشإت ءوخن .ةوضتتلو لع لو لال ضع ىلا لتي
 هر

 أ طي اهات و ام زأ اق) لح اَرأَ ا صحم ( يؤ 5 َكِلَ

 اذ ةلآ نع طْقَي او .مَرَح وأ لج يف رص ُثَْع تي ُتِيَح اَمُهاَدحِإ عبس وَ ةرََ
 ُهَنَأ ضَرَمْلا يِف َطَرَش الام فالحب صخب ازخ الآ َرْيُع طَرَش

 طش طش : ىلإ ُْي ال وُدَمْلا رض < ّنأل ْمَرْلَي ال ُهَّنِإَف يذَم الب ُلّلَحَتي
 0 ْيَن همّ مل اَيْذَه طرشي أي ضرما ي َتلْطَأ ولو ؛ غال هيف

 ب عضؤتي ل وُ كك ري هّنِإَف يذهب لَآ طَرَس : اذ ام فالخب

 .(عوُمْجَمْلا» يف كد امك رص يعل
 هرم ير نبل 2 رب مس

 ٌلْصْحَياَمَّنِإَو
0-0 

5 3 

 دق َحْبْذلأ نآل هَ ةَئراَمْمْلا لثحِتلا هيَ 2 حْبَّدلاب للحمل 9 سى. ص 3 هومر هوم 0س هل



 م

 ١* 7عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَنْفإلا «

 هاه ها ه ا. اواو د. هاف د. ثادق د.« اف ها ىف و ده اه. عاف واه ها. هاف واه اة. هاف واه واع ساق د. واو دعاه دى ده هله

 ْروُهْشَمْلأ َوُهَو ءاكُسن 3 ةاتلَعَج نإ ةوخَت وأ للا ذك .مارخإلا نهج

 . كَم امك
 5 ص 39 هيه بلسم .َ 5 7 مت هارت 0. 3 2

 ٍةيآلل حْبَذلا ِنَع ُهُرخأَت ُطَرَتْشُيَو «حْبذلآ يف اَمُك ةّينلآ ةَنَراَفُم ْنِم دب اَلَو

 ىلإ جاَتْحأ ِنأك اَعْرَش أ ؛ُهَنَمَت ْدِجَي ْمَل نأك ءاّسِج َمّدلآ َدَقَف ْنِإَف «ةَقِباَّسلَ

 هِرْيَغَو عُيمَتلأ مَد ىَلَع اَساَِق الَدَبُهَل َنأ ُرَهْظَألََف اَِلاَع ُهَدَجَو ؤأ ؛ هنَمَث

 لك ْنَع َءاَش ُثْيَحَماَض ٍماَعّْطلأ نع رجع نإ قاس ِةَميِقب ٌماَعَط ُلَدَبْلَو

 مّْصلأ ىلإ َلقتْنأ اذإ؛ هلو وب روُمأَمْلآ كرب بجاَوْل ِمّدلآ ىَلَع ساق امْوَيدُم

 عْفَدِل عرش اَمَنِإ َلُلَحَتلآ َّنأل ُهَدْنَع ٍلُذَحَتلآ ةّيرب ٍقْلَحْلاِب لالا يف ٌلُلَحَتل

 مارخإلآ ىّلَعماَقُمْلاِب رْدَصَيل ةَفَسَمْل

 أب هللعَ هلم دس نإ الب ىلا م رأت زك: عِناَوَمْلَأ ُتِلاَثَو

 يأ ُهَعفاَنَم ِهْيَلَع ّلَطَحُي ُهَن ٌماَرَح ِهِنْذِإ رْيَعب ب ُهَماَرْخإ َّنَأل ٠ ًاحّتلَأب ُهَرْمَأَ

 لحمي نأ هلو .ٍدايِطْضالآَك محمل حاتم ال ام هن ُديرُي ُهَنإَف ءاَهَقحَتْسَي

 دف .للحَتلا يب 1 قيختيف عربه إف نيس

 هتَجْوَر ٌليِلْحَت مرخُمْلا وأ ٍلالَحْلا ٍجْوّرلِلَم ُكَيِجْوَّزلا : عِناَوَمْلأ ُعِباَرَو سل 2م + 6. 0 0 0 07 م 4 م 2 00006
 اًضْيأ اَهليلخت ُهلَو «هيف نذأَي مل عوطت ةَرْمْع ؤأ حج ْنِم َءاَدَتْبَأ اَهْعْنَم هل امك ََ "7 ني 78 6 2 ا 0 2 ل 0. 10 2

 7 همر 00 1 نك 4 ُ 2 نادم 5 3 "2غ 1 0

 َكَسْنلاَو روفلا ىلع هقَح نأل ؛ٍنذإ الب ٍةَرْمَع ؤأ ّجَح ْنِم مالْسإلا ض نم



 ن٠ 5 .٠ ا. ها. سعه او اه و اي و و هاو هم د ءاو د عاع اواو ة.اه اق أو د .اوأ.م و اواو واهو . د . ا.ه واق د. او ادسهأا. و ىلع علو

 . يخاررتلا ىلع

 انه َناَك اََيَف ءمْوَّصلأَو ةالّصلأ ضْرَف ْنِم اَهْعْنَم ُهَل َسْيَل :َليِق ْنِإَ

 ؟ٌكِلْذَك
2 

 علا

 . ٍرَرَض ٌريبك ج وَّرلآ ْقَحْلي الَق ءُلوُطَت آل اَمُهَتَدم 2 ذل

 لكل ِهْيوََأ نم ٍنذإ الب لْفَتب دولا مَرخأ ن٠ وبلا قاما سياح
 ُةُحْنَم هْيَوَبَأ نم ٍدَحَأل لَو ُةَقيِقَر ِدّيَّسلَأ ليِلْحَتَ ُهَل اَمُهليِلْحَتَو «ُةْعْنَم اَمُهنم

 نب ةهجلا فرو ؛ةالكا و ِمْوَّصلأك اًماَود الو انا كلا ضاق

 اَهجْلآ يف فْوَخْلَك هيف ُفْوَحْلأ َسْيَلَو هْيَلَع ِنْيَع ُضْرَ

 عون ات نا يع ننال ا

 ثهاظ َوُهَو ءاَهْعْنَم اَهْيَوَبَأل َناَك هتْجْوَرل جو

َََ 

 نأب بيج

3-1 

2 19 
 مدسكال

 هيلع َرَوَص آل ْذِإ كليلخَت ِنيِدَملآ ٍميِرَعِل َسِيلَف «ُْدلآ : عِاَوَمْآُسِواَسَو
 فَ َُيََوُيل الاَح ُنْيَدلآَو اًرِسوُم َناَك اذِإ جوُرْخْآ َنِم ُهعْنَم ُهَلَو ءهِماَرْخِإ يف

 ل ْذِإ ؛ُهُعَْم ُهَل َسِيَلَف الَجَوُم م ُنْيَدلَأَو اًرِسوُم وأ اًرِسْعُم َناَك اَذِإ ام فالِخب

 ْنَم َلَكَوُي ْنَأ هَل ٌبحْتْسأ ِهَيبْيَغ يف لحي ُنْيَدلآ َناَك ْنِإَف ءِذِئَيِج ُهْؤا أ مر
 ْنِإَف ءهِدوُرُو دع عَوَطَتُمْلا ٍرَصْخُمْلا ىَلَع َءاَضَق الو هلوُلُخ َدْنَع ُهَيِضْقَي

 يني نم لوألا هب امي مالشإلا جاين اَضَ هد نك

 ةّجَحك 5 ةقلَسُم ٌرْيغ وَ هتّمذ يش يقب 7 أ ًءاَضَق تناك وَ «ٍناَكْمِإلَ



 نإ رْييْخَتلا ىَلَع َوُهَو « ٍدْيَّصلأ لثقب ٌُبِجاَوْلأ ُمَدلَأ : ٌعِباَّرلَأَ
 « محنلأ ّنِم َلْثِمْلا جّرخأ : لثم ُهَل امم ُدْيَّصلأ َناَك

 وأ «ّيِشْحَوْل ٌّيَرَبلا لوكأملا (ِدْيَّصلَأ لثقب ُبِجاَولَأ ُمّدلَأ :ٌعباَرلأَو)

 ّيِشْحَو ِراَمِح َنْيَب ٍدلَوتْمَك «هِرْيغ ْنِمَو يِشخَولآ ّيّربلا لوكأملا َنِم ٍدلَوتملآ
 ّيِلْهَأ ٍراَمِحَو

 ةقلخلاو رولا يف ممل َنِم لب هَل ام :ن َناَيْدَض ِيَّصلأ َّنَأ ْهَّلْعأَو

 َنيَو لقت هيف ف ْنحَي ْمَل نإ ِةَميِقْلاِب ْنَمْضيَ هَل لغم آل مو هدب مْ اتي
 . ْعَيَف فلّسلا ِنَع ء هضَْبَو كو يبل ِنَع هْضْمَب لفن هيف ام لول

 ريفيه هةر هم 0 ١ 00 همر

 . روكذملا مّدلآ : يأ ء(ّوهَو) : َلاَقَف َكِلذ ِناَيَب يف َُمَصُمْل َعَّرَش ْلَقَو
 هَل اَمِم) ُنِمْرُمْلا وَأ ُلوُنقَمْلا (ُدْيَّصلأ َناَك ْنِإ) . ٍروُمأ نا َنْيَب (رييخّتل ىَلَع) _َ هوكص ه هو ار لص < م و * نيتي عمر همهم هر

 مَرحْل ٍنيِكاَسَم ىلع ؛ هب َقّدَصَتَيَو وكل ّنِم َلْثِمْلا ُحَبْدَي : ْيأ «(مَحَّلأ
 و 8 2 م

 ٍدِحاَو يِفَو ؟ُةئاَمُمْآ هيف ىَعاَرُ ٍديَصلآ اج آل كك وأ هاَيِش اين يس الَو

 ان نق يأ دا ةووقو دات, يِفَو درب هِراَمِح وأ شْحَوْلآ رعب

 ذلأ

 كد أ يمس ه انَْق َعَلَط ْنِإَف «قاَنَع ل للا يَِو يَْج ركَذلا يَِ يِفَص كَم

 اله اس صاع ع ع ت7 .٠ و هه رك 0 . م

 ٌةَرَقَب ءزجُت اف َكِلْذَك هندي نأ أ َناَك اوك ٍةَماَعَل فالتإ ىف ؛ هئاّرقفَو



 71 ٌينيبْرَّشلأ بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 مام ا . رافد. د. ام د. افاق عداه عاف و عاف اه دق و ده هاف و وه ده اه هلو هاه هاد. . د ونداه هد دوه هه هاه وام ا مدث هى هلع

 يِفَو ؛ُةَنَس اهل مَن 7 يآ ٍرغمْلآ ىّننَأ َيِهَو ُرنع اَهيِفَ دَيبَط ّتْنَألاَو اََْط

 ويلا يفو نس علي ملام يو اذ مآ أ يو قات بألا

 يف شبك عيل يفَو ؛ ِرُهْشَأ ةَعَبْرَأ ْتَعََب اذِإ ِْعَمْلأ نأ : : َيِهَو ةَرْفَج
 نم ِهِلْثِمب هيف مُكْحَي أيس نع يصل نم دف لت ل ا ٌقاَش بلت

 : هيآلأ /ةَدِئاَمْلآ ٌةَروُس ها 4 كسي لد اود .وب دكني » :ىَلاَعَت هِلْوَقِل ءِناِلُدَع مَن

 . ةيآلأ [ه

 ةَماَحَنلا َنْيَأَف ءاَفيِقْحَت ال اَبيِرْفَت ةَروُصلاَو ِةَقْلِحْلِب ِةَلئاَمُمْلاب ُةَرْبعْلاَو

 كال يفو هيَ ريشلا يفو ري ريل يف م موس ١ ؟ةَنَدَبْل
 ٌبيِعَم بيِعَمْلا يِفَو ٌحيِحَص حيحّصلآ يِفَو ءىّلأ ىنألا ينو دك

 ليز ليزا يف وتس نمشلا يفق« نضج دعنا

 وهف نيِمَس آب ليِزَهل أ عهشلب تلا رأ يحلب ةضيرتأ عتفؤلو

 تصعب 7 25

 ل هر 20 50 هم 22 م 7 7 0 هما 2 2

 لومَحَم ٌتَحتْسُم ةقفلأ نأ ْنِم باَحْصَآلَأَو ئعفاشلا نع (عومَجَملا» ىف اَمَو

 هتدايز لع

3 

 م امك 5 *م ويف َوُهَف ؛ِهِمَدَعب ِنآلْذَعَو ءالثم ُهَل ُهَل َّنَأِب ناَلُذَع ّمَكَح ل :ةيملت
 مر يرسم وهف 7 2



 0 سهم سم سكر ََ 3 7 عمي م 2025 معن

 ام هتَمْيِقِب جَّرخأَو ُهَمَّوَق : هل لثم ال امم دّيَّصلا ناك نإ اموي

 .ْعَصأل

 مِهاَرَّدلَأب قَّدَصَتلأ هَلْز وُجَياَلَو ْمِهرْيَغَو َنيِنِطاَقْل هئاَرَقَفَو مّرَحلأ ِنيِكاَسَم

 ماَعّطَلأ نم (ٌدُم لك ْنَع َماَص ْوَأ) : هِلوَف يف ةَناكَتلآ ّنِم َتِلاَتلأ َرَكَد من

 ال اّمِم) ُمَّدلآ هيف َبَجَو ي يِذّلأ (ُدْيَّصلأ َناَك ْنإَو) . َناَك ناَكَم يأ يف (اًمْوَي 2(

 . أب اكرام ادعم رادار وين لآل امم ل

 اَهِرْدقِب :ْيأ «(هتَميِقب جَرْخأ) ال مَ ٍماَمَحلآ نم هَ ةَنُج َرَيكَأ َناَك ٌءاَوَس

 ِتَمَكَح ُدَقَو ءِتاَمْوَقَبُمْل يف لضألاب ٌلاَمَع ةَميِقْلأ ُهْنَم ُهْنَمِز امَّنِإَو . (اًماَعَط)

 ٍلاَمَك ِةَميِقلأِب نيف كَل َّلْثم آل ٌدوُحْضَم ُهَنَألَو ءِداَرَجْلا يف اَهِب ةَباَحَّصلأ

 َوُهَو لقت هيف ام هَل َلْثِم الامال ءِنْيَْذَع ىلإ ةَميِقْلا يف ُعَجْرْيو . يدل
 عج : يأ َِىَدَعَو ؛ صم الب َءاَمْل َبِرَش :ّْيَأ ءّبَع ام َوُهَو ٍاَمَحْل

 :ةجاولأ يِفَف ءقَوَطُم َلكَو حافلا َيقْلاَو ِمَمياَك َدَدْعَو َُتْوَص

 مِهِلَنَتْسُم م يِفَو ْمُهْنَع ىَلاَعَت هلآ َيِضَر ةَاَحَّصلأ مكب ٍْغَم وأ ٍنْأَص نم ةاَش
3 

 َوُهَو هَبّسلا ّنِم اَمُهَنْيَب ام يِناَثلَأَو ؛ هيف ْمُهَعَلَب فيق ٌفيقْوَت اَمُهحَصَأ ءِناَهَحَو

0 



 را هك نو كعك ها ىدرع

 9 تسسسال
03 

 3 0-5 00 ع
 ١6

 هآكءاصأا

 ظظ ع

 8 ٌثك _»

 ذإ ماّمَحَل | عاون أ ضْعَب يِف يِتأَي اَمَّنِإ اَذْنَهَو تيل ُفْلِإ

 .ّرَم اَمُك ِهَئاَرَقفَو مّرحلأ ِنيِكاَسَم ىَلَع ٍماعّْطلأب َقَدَصتَيَو ؛اَموْحَتَو ِتِحاَرَمْل

 ىَلَع اّساَيِق :َناَك عِضْوَم ّيَأ يف يف (اَم وَي) ماَعْطلأ نم (ُدُم لك ْنَع َماَص ْوَأ)
9 

 هز 2

 َلَع جاَرخإلا ةلاحب ِناَمَدلآ يف ماَمّطلَأَو َيِلْئمْلا َُمبِق دمت :ةيبن
 فالثإلا َلَحَمِب ال حْبذلآ ُلَحَم ُهَلأل مَرَحْلا عيِمَجِب ٍناَكَمْلا يِفَو «ْحَصأل
 ال فالثإلا ةَلاَحب ِناَمَّزلآ يف ُّنَميِق ُرَبَبْعُت ٌيِلْثمْلا ُرْيَغَو ءِبَهْذَمْلا ىَلَع

 هرب

 ىَلَع ِمَرَحْلآِب ال فالثإلا َلَحَمِب ٍناَكَمْلا يِفَو ؛ٌعَصألأ ىَلَع ٍجاَرْخِإلأ

 د د

 ْمَدلَآ :ْيَأ «(َوُهَو) ِدِسْفْمْلا (ءْطَوْلأب ُبِجاَوْلأ ُمّدلآ :ُِياَحَْو)

 ىلَع (هّنَدَ هنَدَب) هب ُبجْي ءبَمْذَمْلا ىَلَع ٍليِدْعَتلآَو (بيت درتلآ ئَلَع) ُروُكدَمْل

 كلب : منع نلت هللا َيِضَر ةَباَحَّصلَأ ٍءاَضَقِل ةيحضألا ةفصب ٍلْجَّرلأ

 راش وعل يف َعِماَجُي نَأ وألا : نائم ِدِسْفْْلا طوب جَرَحو
0 

 نيكولا يِفَو ؛ يلح لبق لولا هِعاَمج دَْباَِن َعِماَجُي نأ ةيناَملأ



 ها : 08 هوم 3 عوض س6 09 هّ 5: 0_8 ل6 ه ا

 مل نإف « منغلا نم ٌعْبَسف دجَي مل نإف « ةّرقَبف اهدجَي مل نإف

 6 20 0 سي 8 هم م دل نس 27 ميله سا ١ هو مي س6 2

 حي مل نإف « هب قّدَصتَو اًماعط دَمْيِقب ىَرتشاَو ةندَبل مّوق اهذِجَي

 ىلَع اَهْيَلَع َةّيْذِف الق ُهَتَراَبِع اَهْتَلِمَش ْنِإَو ةزملا لخؤلاوت ع ل

 .الالَح ْمَأ اًمرخُم هَرْيَغ مَ اًجْوَز ٌىِطاَوْلآ َناَكآ ٌءاَوَس

 بمس اير

6. 

 (ديعَبْل اهب ُداَرْمْلَ ِهَقِفْلَأَو ِثيِدَحْل بسك يف ةَنَدَبْل ٍتَقِلطَأ
 نك

 . نأ وأ ناكر

 0 7 ه+ ص و 22 هَ 3 0 ا ا

 مل نإف) ةّيحضألا يِف ئزجَت ٌةَرَقَْبف) . ةَنَدَبْل 9 .(دِجَي مل نإف)

 ْنِإَد) .اًمُهْنِم ْوَآ زْعَمْلا وأ ِنَأَّضل أ نم مَع َنِم 5) .ةَرَقَبْلا : يأ ء(ْدِجَي

 ا بر ل ب ب مَنَعْلا : يأ «(ْذِجَي ْمَل
 1 عموم ل . 000000

 0 أ هل

 .(ةَضْوَرْلَأ١َو (ِنْيَحْرَّشلآ» يف ةلَأْسَمل ٍِتَسِيِلَو

 د

8 

 .ُهَدْنَع امم ُهَجَرْخَأ ْؤَأ ء(اًماَعَط) .اًهِْدَقب : ْىَأ (اِتميِقِب ئَرتْش

 َماَص) اًماَعَط (ْدِجَي مل ْنِإَ) هرتز عن لع لا ي (ي قلت

 .ٌرِسْكْبُمْلا لِوْكُيَو ءَناك ناَكَم ّيأ يف (اَمْوَي َدُم لك ْنَع



 م4 ٌييبْرَشلا بيِطَخل

 لع َودَقوأَ طفلا نع هزم امان دل يف ماتطلاب ارا:

 هم
574 

 و . عاّون اَْنَأ ةَيِناَمَت بَبَصُمْل أ مالك يف َروُكْذَمْلاَن نأ َمَدَقَت مدت اًمم َتفَرَع ْدَقَو

 و

 َّك
2 

 يف ممثلا ٍمدَك َوُهَو ارق مد وهف مق اميِف و وركب ةوغوتلا ميلا عل
 يف ٌعْوتلأ اَذنَه ْلْحْدَي ْمَل اَمَّنِإَو ءةَمّدَعَتُمْل ماكس ٍرِئاَ َو ريِدقَتلآَو ٍبيِترَل

 ع اعاأ ؛ (ةَضْوَدلَأ» ىف ٍبَهْذَمْلأ نَلَع ِكسن م ْمَد ال ِرْبَج م

 ذل 5

 ٠

0 

 معا
 وة

 ١

 انيك
 ١ ١

 3 © ١

 بابل ٍرِخآ ِةَمِتاَح يف ِءاَمّدلَأ ُعيِمَج يِتأَيَسَو
 هر

 نإ . نلاعت هلأ َءاَش ن

 د

 هنيِكاَسَم ئَلَع ٍةَقرْقَملأ َعَم ارحل الإ ٌُماَعْطِإلأ لَو ُيدَهْلأ ُهُئرْجُي الَو)
 ٍنيِكَسَمْل أ ءاَعْفْلآ َن َنال نم لق ىلع لزخُي 5 ادن يي هَ

 ٍِ مَرَحْلآ رْيَ ع ىلإ ُهَلقَت الو «ُهْنِم ِءْيَش
1 

 5 اما هك

0 
 اع 0 اما ع

 ري الو يجنب هي جل
 دز دع د

 ؛ِهِلَلَحت ُعِضْوَم ان ةَوْرَمْلأ ِرِمَتُْم حْنَدِ مّرَحْلأ َنِم م ةَعّقُب لَضْفَأ : دين

 ٌحاَحلآ ُه ُهَفاَس اَم مُكُح اذكَو ؛ِهلّزَحَت ٌعِضْوَم اَهّنأل نم جاَحْل عدلت

 .ةيقنألاو ساصيخلالا يف ادم لن ذأ يدك م رتل



 امك ُيْدَهْلأَو ؛حبِحّصلأ ىلع مبِمْصأل َتَقَو يدَهْلأ اذنه حْبَذ َتْقَوَو

 ٍتاَناَربجْلآ مد ْنِم مري ام ىَلَع اًضَِأ ُنلطُي م ُمرخْمْلآ ُهُفوُسَي اَم ئَلَع ُنَلْطي

 .ةّيحضألا ٍتفوب ُصَتْخَي آل ىِناَل اَذلَهَو

 نإ

 (َءاَش ْثْيَح) ِزْجَعْل وأ ربِّ َدْع هْيَلَع َبَجَو اَم ام (ًموُصَي ب نأ ُةُئْرْجُيَو)

 هيف بجَبو وياي يف محلا لل ةعم لذ مامر ذأ لح نم

 - 4 737 5 0 6 و م #8
 ُهَلاَف امك َكِلَذ وحن وأ ِناَرِق ؤأ مَْمَت ْنِم هتهج ُنيِيعَت اَذكو ءةّيلأ تيب

 ّدكَم ام ورحل ِدَْص لثق) لالخل الو مرخمل (ُروُجَ و

 يد اكل َمِرَيلُم اَرِفاَك َناَكْوَلَو . (عوُمْجَمْلا» يف كانك متجإلا

 دوُبَأَو 41330 :مْفَر 248/7 دِلْسُمَو ؛ 10707 : مُقَر ىد١1/؟ ٌيِراَخْمْلا (ِنْيَحِيِحَّصْلا)
 له

 ُمَرَح ام

 ؛ماك
 ني

 00 [ ؟ مك مُقَر 219/1١ ُدَمْحَأَو ؛ :مقر 151 ُيِاَسْلَو : مقر 7 /*
-_- 

 م لل هس م

 الَو ُهْرَجَش ُدَضْعُي ال ىثلأ ِةَمْرحِب ٌماَرَح َدَلَبْلأ اذنه َّنِإ» :لاق ةكم حّتف َمْوَي

 را ءٍلالَحِل الَو ِمِرْحُمِل و هِدْيَص يفنت ٌروجَي ال : ْىَأ 04ةُدْيَص ُديَص فني

 .ئلو

 هي م

 ريفنتلا
 ره

 دلما

 ؛مِرْحُمْلأ يف رم امك هَِمَض اَدْيَص هيف فد نق مَرَّ يِقابةَكمب نسق
 ٌتْمّرَح نِإَو «َدّكَم ْمّرَح ْميِحاَرْبِإ َنإ» :ِِككي هِلْؤَمِ ٌماَرَحَف َةئيِدَمل ع ام مس وج



 75١ ٌينيِبْرَسلا بيطَخلا َدَمْح َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 72 هام سه

 « هرجش * عطق الَو
 ل

 ميم اَهُدْيَص ُداَصُي اَلَو '''اَهُهاَضِع ٌعطْقُي ال ءامِئتبال َنْيَب اَم ةَنيِدَمْل

 ؛ 13710 مقر 0/4 ُئِناَرَبَطلَو ؛١ا/١٠81 :مقَر 4 ُدَمْحَأَو 5 8 لب

 ٍديِدَجْلا يف ُنَمْضَي آل ْنِكلَو 147/6 يِراَحطلاَو 5 : مقَر 2191 /ه ُنَقَعْيبْلَو

 كَم ِمَرَح يفالخب كمل الِحَم سَ هنأ
17 

 م اَمِلنيَمْلآَوةكَم مَع : نأ هرج لَ (ْمْطَق) ُروُجي (الَو)

 وَلا موُمحِل ِهِرْيَعَو تْبنتسُمْلا ِرَجَّشلا يف ُهاَوَسَو ءِنْيَقباَسلآ ِنيَئبِدَحْلا يف
 ٍكْوَّشلاَك يِذْؤُمْلَو سايل اًمَأ ءيِذْؤُمْل ٍرْيَغ بطول ٍرَجَّشل يف َكِلَذ َّلَحَمَو

 . ةٌعطق ٌروُجَيَ يف ِكْوَّشلآ َّنِم ٌبْرَض َوُهَو «حَّسْوَعْلآَو

 ١ كَ 0 0

2-4 

 نلزأ باب نوم اف ميِرْحَت عطقلأب ِهِيبْعَت ْنِم َمِلُع : يَ

 ِمَرَحْلا يف ِهِلْض ٌضْعَب نكي ْمَل اَذِإ لجلا ُرَجَش مّرَحْل» : :ب َجَّرْخَو

 ع فت فاعل يدمر نبوة

 َجَّرْخَو مَرْيَمَ مَرَحْلا يف هِلْضَأ ضْمَب اَم اًمَأ نْيَعِضْوَمْلا يف

 ِتاَواَرْضَحْلأَو ٍريِعشلَأك اًهدْحَتَو 5 ةطنحلا ل تَبْيَيْسُمْل رْيغا لبق

 .«عوُمْجمْلا» يف ُهَلَ امك «يفال الب الَطماَهُلََ يَ أت وجب

 . يِمرْيَجبْلا .اًهُدَجَش : يأ ؛ئاهب ااَماَضِع» : خَسْنلأ ضْعَب يِف )00(



 ٍظاَفْلأ ُلَح يف ٌعاَنْفإلا » فض

 ماه د. دن د. ا. دع ادع اع. هاه فاق و هاو هاه. د. اى ه هلو و واه واو ىو هاو هو واو اواو و ده واو هج ىو دوا هاو

 وأ ِمْطَق يف ُبِجيَف َةْكَم ٍمَرح ٍرَجَش ِناَمَض ْنَع ْئَصْملا َتَكَس : : هيمن

 مآ َتَقَلَْأ ْءاَوَس هرب ءاَْرع ةَريبَك ئّمَسن نأ ةَريبكْلا هي ةيِمَرحلآ ٍةرَجَشلآ عل

 .ل

 ن0 ايزي دج دا دا

 ةَريِغَّصل يِفَو «ةّرَقَبْلا َنْعَم م يف َةَنَدَبْلاَو : 'اًهِلْضَأ» ّك (ِةَضْوَّرلآ» يف َلاَق

 َنْضُخ َدَخَأ وَلَو َةَميِقْلأ اَهيِفَق اًدج ْتَرْغَص ْنِإَف ٌةاَش ةَريبكْلأ عْيس ْتَبَاَق ْنِ

 َناَمَض اف ِكاَوُسلآَك اًفيَِل َناَك ْنآب ينس يف ُهَلْدم فَلْحَأَ ةيِمَرَح ٍةَرَجَش ْنِم

 ُناَمّصلأ هيلع هيَنَس يف ال ُهَلِْم أ ُهلْثِم آل فلخَأ ْوَأ فِلْخُي ْمَل ْنَِف «هيف
 نصت ْدرَي ْمَلَو «ُاَيِقْلا ُهَّنأل ةَميِْلا تابَلآ َّنِم ِرَجّشل الآ ربع يف ُبجاَوْلآَ هَ

 يدعو ٠ ِلظْنَحْلاَك ِءاَوَّدلْلَو وئام ٍفَلَعِل هَتاَب ذخأ و ُةْعَفْدَي

 كِل لَ ؛ عزرلأ ىنختم < يف َكِلذ َّنَألَو ءهَْلِإ ةَج عال

 ٍذلَأ ماه اعطاك ُهَّنأل هب ُفلَْي عب "و نم عت الخ وجي او وع ؟اَحْلا رْدَقب

 2 م

 همي ُروُجَي "ل ةلكأ حيبأ

 _ اآ

 ١ج

 هع نك يب هر هَ 0 رم هور

 ؛هُعَِي ُروُجَي ل يِتأيَس اَمَك ِكاَوْسلآ ذخأ اَنُْزَوُج ْتْيَح انأ ُهنم ْذَحْؤُيَو

 م

 ٍمِئاَبْلب ملا يف ِهْيَلَع صن اَمُك ِرَجََشَو ٍمَرَحْلأ شيِشَح ُّيْعَر ُروُجَيَو

 يف امك ٌماَرَح اَهطبَحَو اهب ٌرْضَيالَِل بح الب ٍراَجْشألآ قاَ زَأ ذخأ ٌروُجَيَو

 اًهرَمت * ٌلْخَأ زوجي 4 ىلع ْمُهَق :ُقَقاَقَتأ َلِقْنَو «باَحْضألآ نع القن «عوئجَملا١
99 

2 

 ءهوخنَو ِكاَّوّسلَأ دوع



 و ةنيبوْسْلا بيطخلا َدَّمْح َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمل

 . ٌءاَوَس َكِلَذ ْيِف ُمرْحُم ُهْلَأَو ُلحْمْلأَو

 .٠ ص سا ار ريوس هام 0 7 م0 51 م هت 0 هاما

 بفئاطلا -و دْيَص ْمرْحَيَو ( نمضي الَو ةنيِدّملا مرح تان دلخا مْرْحَيَو

 اًعطق اًمهيف ناّمض الو «هت 0 م ء ماس 0 ا

 نوع ع

 ٍنيِط ْنم َلمُع اَم وَ ٍراَجْحَأ وأ ِنْيمَرَحْلآ ّنِم ِباَرث لقت ُمْرْخَي :ةَدَياَق
 ِءاَم فالخب ءمرَحلآ نإ ؛ ُهُدَر ُبِجَيَف لجل ىلإ اَهِرْيَغَو قيِراَبألَاَك اًمِهِدَح

 اَهَحَسَم كثي د َداَرَأ ْنَمَق :ةبْغَكْلا بيل ذأ ُمُوَْيَو هلق روجيه مرمَز

 يف فرضي مامإل يَأَر ىلإ هيف ُرمَألاَف اَمُرْيِس اَمَأَو هَذْحَأَي َمُث ِهِسْفَن بيطب

 ُنْبَأ َلاَق ادب لاب فليم َطعَو ان املا يي فيراَصم ضن

 ُةَسْيل د َدَحَأ ْنَمِل اوُرَوَجَو ْمُهْنَع ىَلاَعَت هلأ ََئض مو َةَمَلَس مو ُةَشْياَعَو سابع

 سس 0

0 ١ 
 ها 0 . 08 و هوت وكم 208 0

 عطقَو مّرَحلا ٍدْيَص ميرخت يف :يأ ((كلذ يف مرخملاو لجملاَو)

 ينل موُمَعِل «قزف الب (ُءاَوَس) ٍناَمَصْلَأَو هرجش

 إذ د د

 هيف ةيدفلا ٍتَبَحَو ٍدَيَصلاك اضخم افالتإ ناك اَم : قبس اَميف ةعفان ةدعاق  03آ#ء َ هم 5 2. هس | ا 4 همس سا. سي” ورو يي
  3مد وع 8 2



 نه مه ده دعاه ا. ده د. اه ا. دو د .اقو هاه هاه. هاه ها اس. ها و هاه هاه ود. دس «٠ ده هو او هاهو هو و ىو هاو هاه هواها

 هر

 املاك ِنْ نْيئِناَجْلَأ نم ٌةَبِياَش هيف َناَك اَمَو :ِناَيْسْنلأَو لْهَجلأ َعَم هيف ةّيذِف

 َعَم يهل بوَجُو ْمَدَع املا يف ٌحَصلاَو «ٌفالخ يفق لقلاو قّلَحْلأَو
2 

 .اًمُهَعَم ُبوُجْوْل مْلَقْلاَو ٍقَلَحْل يْفَو ِناَيْسْملأَو ٍلْهَجْل

 د د

1 

 ةّيِحضألا مك ؛ هب ُداَرُمْلاَف ُمَدلَأ ِكِساَنَمْلا يِف َقِلْطَأ ُثْيَح :ٌةَمِتاَح

 ْنَع اَهَحَبْذ ْوَلَ .هلابسأ تقطن هاتي بس  ْنَع ُهَرقَبْل وأ ةَنَدَبْلا ئِرْجْتَ

 ٍءاَرَج يف الإ يِتاَبْل ُلكأَو هُهْنَع ُهْج ُةجاَرْخإ هلق ٠ قلتش ضفاف بجاو و

 يِفَو ٌريِغَص ٍريِغَّصلأ يِف ُبجَيَف قيِحْضُألاَك ُهْنوَك طّريْشُي دي الَق ٌيلثملا ٍدْيَّصلأ

 ءِقاَش ْنَع ُهندَبْلآ ىَرِجُش آل لب رم امك ٌبيِعَم ٍبيِعَمْلا يفَو ٌريبك ٍريبَكل

 ٍريِدَقَتَو بيتر مد :م اسف ٍةعَبْزأ ىلإ اهمْكُح راتب عج مدل لِصاَحَو

 . ليدغت دو ٍرِخَت مد ٍريِدقَتَو ٍريِخَت مد .لييختت بتر مد

 كّْدَتِب طونَملاَو ِتاَوْملَأَو ِناَرِقْلَأَو 7 ا لوألا ُجْسَقْل

 و

 نعمب ءريِدَقَتَو ؛ُهْنَع َرَجَع اَذِإ الإ هر َء ىلإ ٌلوُدْعَلأ ُهُئِرْجَ



 <« ىه ٌينيبرشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 مادو او واو واو ا.ه هاه د« هاو وأو وو هو و واهو ده اه و ا. و و. وو هاه هع واو هلو »اقوا عدو او واو اه ده دقا م اقلا»#

 اهب ئَرتش أَو َمِهاَرَدب َةَنَدَبْلآ موق َرَجع ْنِإَق وايش ْعْبَس مث هَرَقَب مث ةنَدَب هيف

 ثالث َقَلَح اَذِإ رْيَحَتيَف ِمْلقْلاَو قلَحْلا مد ىَلَع ٌلِمَتْشَي : ثلاث مْسِْلآَو
 لكل َنيِكاَسَم همس ٍماَعْطِإَو د حد َنْيَب ءالو ٍراَمْظَأ هناكَ َمّلَق وأ ٍتاَرْعَش

 00 ا

 بشل َوُمَو «ياتنجسالا مَ ىلع م يأ ةثالث مْوَصَو ءعاض فصن نيكْسم

 7 ًِ ٠ 7 در فالخ ىَلَع ِهْجَوْلآ ٍرْعَّش ٍضْعَب ضقت يل ِسرلِل ءِاَدلأ حْنَمب ءُنْهَتلأَو

 . ٍدِسْمُمْل 1 0 ٌءاَتْمَتْس نال و عاَم : اًمجلأ َتاَمَّدَقُمَو ُهْسْللاَو َمَّدَعَت
 ه#

 ساه رسل 2و 20 7 6. مع ص سم “

 ءّرَم امك تقوب صتخت ال اًهلكَو ءاّمد نورشِع ءامدلا زله 4

 م م 0
 ِتَقَو ٍلوُحُد َدْعَب ىِرجُي ِتاَوَعْلَأ م مَ « هيف َتَبَجَو يذلا كّسنلا 0

 لبق َحَبْذَي ْنَأ ُهَل ُروُجَي ُهَّنِإَف هيَرْمُع ْنِم َعَرَق اذِإ | عَنمَتْمْلاَك ءءاَضقلاب | ظ 3

 الإ ٌئَرْجُب آل :يرقُملأ م نبأ لاف ََِو ٌكَمَتْعَمل ملأ َوه اَذلَعَو حلب مَ رخال

 ىلَع مّرَحلآِب ُهنقِرمَت ُنصَتْحَي ماعطل آ نم اَهْلَدَب و اَهَلُكَو ءٍءاَضَقْلآِب ماَ َرخإلا َدْعَب

 . هئكاسم
 له ا

3 
 ْنِإَف ٌرَم امك ّرِصخأ ْتْيَح ُحَبَْيَف ٌرَصْحْمْلا الإ حئّذلآ هب ُنصَتْخَي اَذَكَو نب 9 3 أ و س6 م م ٠ يب <85 م

 ةدَصَتلَ َردَن ْنَمَك ءْمُهَدِجَي ىَّتَح رم اَمُك ُهَرَخآ مّرَحْلآ يف ُنيِكاَسَملآ مع

 . ْمُهْذِجَي ْمَلَف ِدلَب ِءاَرَف ذ ىَلَع



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلأ لَح ىف ٌعاَنْمإلا فش

 يه دو د. ع ام او و دو دع ده عاود وأو هده هو ده قده هو هد وأ. هاه در هاه قف هو او ده »ها واو. ده هاه هاهو دهام هدف د» هاملا»

 ,ماَرخإلا يف ُسلُت يل لَن َِم نيل ةََبْلا وأ هند أ َدْلَقُي نأ ّنَسُيَو

 البقتْسُم ف ةديِدَحي قبلا هَ ةحْفَص ُحَرْجَيَم ءاهحْذ د مهب اقََصتيَو
 بَرَقْلأ ئ َرُغ ُدّلَقُت لَب ٌحَرْجُم ال ُمَتَعْلآَو .َفَرَْتِل ٍمّدلآَب ا 7 و َةلِبِقْلأ اَهب

 اهب كل مليا اَهْناَذََو

00 

 د دع د



 مق

 ّيَرجا> موا رع
 ىسئورم» نمد سه

 اك جه تحي تاتا

 7 ٌينيِبْرَسْل ٍيِطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 5 سمس سو ص اس س هير ىووكف و ِ

- 

  ٌرِئاَجف ٍةَدَهاَشُم ٍنْيَع ُعْبَب : َءاّيْشأ ةثالث ٌعْوْيبل ما ريس سس هم

 ص

 ٍتاَكَماَعُمْلا عاوْنَأ ْنِماَهِ رْيَغَو عوُببلا ُباَتِك

 ةَميِرَكْل ةيآلل بِياَتُمْل عب نود عوبيْلأب َر ٌرَبَحَو ؛ةَكْرَشَو ضاَرِقَك

 راضيا قيرطِلَو 1 يلا ربل ورش ١1 4 عجل 1 هللا َّلحَأَو ## : لاَعَت ِهِلْوَ

 . يتأَيَس اَمَك عا ةَعَبْرَأ ىلإ ُعَوََتي ُهَّنِإَف ءهماكخأ ميِسْقَتَو ِهِعْوَنَت ىلإ اًرَظَ

 مزال رْيَغَو مزال ىلإ ٌحيِحَّصلاَو ِدِساَفَو حيِحَص ىلإ ٌمِسَقْنَت ُةُماَكْحَأَو

 .ِهِمالَك ْنِم كلذ ُمَلعُي اَمَك

 نبأ ءِدَمَحُم ُنْب نحمل ُدبَع] ٌرِعاشلأ لاق ؟ءْيَشِب ِءْيَش ٌةلَباَقُم : َةَعَل ُمْئيلاَو

 3 0 ا 3 2 و 7

 ٍدَياَدذَِمالِلاَهمْلَسأالَو ْمُكِلْصَوب الإ يِنَجْهُم مكتْعب اَم

 ا و هد 2 ني هال هه 2 0 م 2 2 م

 لْبق هيف لضألاو ءصوّصخَم ِهْجَو ىلَع ٍلاَمِب ِلاَم ةلَباقُم :اًعْرَشَو
 ؛[٠/9 :ُةيآلآ /ةَرقبْلا ٌةووش 51 4 عيل هَ ألعو» : ىَلاَعَت هوَ ٌتاَيآ عاّمْجِإل

 .[؟ 186 : مَقَر ءالالال ١/ هَجاَم نب 1 «ٍضاّرَت ْنَع ُعْيبْل أ اَمَنِإ») : هلل ِ دلع هلؤق تي

 . يتَأَيَس اَمُك ةَعَبْرَأ لب «عاَونَأ : ْيَأ .(َءاّيشَأ نالت ٌعوُبيْلا)
 ِءافتنال (ٌرْياَجَف) «نْيَعياَبَتُمْلِل َةّيِيْرَم : ْىَأ «(ةَدَهاَشُم نْيَع ْعِبِب) : َلّوألأ 0 م .٠ 0 همر ا هج 7 6 0 8ع



 « ٍعاَجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف قال 74 ١

 : ش ْيِف ٍفْوصْوَم ِءْيش ٌعْيَبَو ع ةَفّصلأ ِتَدَحُو اذِإ ئاَجَف ةّمذلأ نيف فْوَصْوَم ٍءْىَش وو لسا
 ع8ووس للف 0 -_قع هد ومس 20 ريب وس

 « زوجي الف َو ْدَهاَشَت ةَبياَغ نْيَع بو © هبافصو اَم

 ا 2
 ْفَصوُت ْمْل مَ 2

 ٍرِهاط لك عيب حِصْيَو

 ظفلب (ةّمْذلآ يف ٍفوُصْوَم) .هيف لآ حِصَي (ءْيش د ُمْيَب) : يناّثلآ ()

 َفِصُو ام َلَع) .هيف 2 ُدْهَمْلا (ُةَفَّضلآ تَدِجُ ف ؛ مّلَسلأ
 .هباَب يف ةينآلا هِطوُرُش ةّبِقب عم اهي ُمَّلَسْحْلآ ُنْيَعْلا (هب

 ْمَل) هيف ٍةَرِضاَح وأ ٍدْقَعْلا سِلْجَم ْنَع (ةبتاَغ ِنْيَم 0 :ُتلاَّثلآ ()
 .رَّرَعْل عنب نع ينل (وُجَي اكم) «ييتئاعْل (ذَهاَمت

 دام دج داع

1١ 
 ع ع 1

 دعب ؟
 عام

 1 ١

 معي اَم عارنألا و هذلَه يف ركذ اًميف ف : ٍزاَوَجْلب ُهَداَرَم :ةيبنت

 .ٌماَرَح ِةَدِساَفْل دوُقُحْلا يِطاََت ذإ ةَحاَبإلَأَو

2 6 

 . يِتَأيَسَو ةَراَجِإلَأ َوُهَو «عِفانَمْل عيب : ٌعِباَرلأَو
7 - 

 ب ل و 9

 : َةثالث اًهنم ْفْيَصُمْلأ َرْكَذ ««جاَهْنِمْلا» يف امك ةَسْمَح ٌطوُرُش يبَمْللَو

 ُرهْطَي وأ اَنْيَع (ٍرِهاَط) ءْيَش (لك غب حِصَيل) : لوب ُهَركَذ اَم ُلوَل
 74/41 ناجح نأ اور اَميِف نمل اري َرَمَأ الكم وَ ُهَِّف ؛ٌحَصَأل يف ةيهطت كت ل هني .تيؤلاف نشل اذكَو «يملا يجن فم يف ِنَبللَو َلَخْلاَك «ةُريهطت زيهْطَت ُنكْنُي آل يِذَّلا سجنا ُمِيَب ْحِصَي الف ءهِلْمَعب
 للك ُهَنَأ : مقر 24378 //97 ُنناَرَبْطلاَو +007 : :مَقَر 285 ١/ ٍقاَّزَرلَأ ُدْبَعَو 41797 :مَقَر

١ 

1١ 



 أ ٌىنيِبْرْسلأ بيطخل لآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُْمِل

 1 د6٠ هم هن ا

 َنِإَو ءاَهَلْوَح اَمَر اول اَدِاَج َناَك نإ : ٍنْمَسلآ يف ُتوُعَت ل يف لا
7 ' 

 ٌرْجآلاَو سّجستُمْلا بْوّنلاك ُهُريِهْطَت ُنِكْمُي اَم اَمَأ .«ٌةوَقيِرَأَف اًعَتاَم َناَك
 و م ص

 .هرْهط ناَكمإل هيَ ص هّنإَف لؤبك سجن ٍعِئاَمِب ٍنوُجَْملآ

 . هِمالَك يف (ٍرِهاَط» :ِهِلْوَف ُرَرَتْحُم يِتأَيَسَو
 مسا ةر هم ما 000 - -_ َُ سام 28 يام

 ءلاَملأ يِف ٌولَو ءاَعّرش هب عقتنم) : هلؤقب هركذ ام :يناثلأ طْرْشلَأَو

 مالك يف ةدرتخُم ينس

 17 هامش 6 َء 3 م ص

 هّيلع ٍدقاعلل نوكُي نأ : يأ (ِكوُلْمَم) : ِهِلْوَقب ُهَرَكَذ ام : ُثِلاَّثلَآ طْرَّشلآَو
 و هر 2 04 د رم سر 2 5 4 . هاو 2 م _

 0 ٍدوَقْعَمْلا ىَلَع هتَيالو مَدَعِل ُكِلاَمْل ُهّراَجَأ ْنِإَو ٌيِلوُضَف ُدْفَع حِصَي الق كي
 مك١

4 
6 1 

 ل

 عنب ةذب نب ذإ زها يش لام خب خت

 َُى أم ُهَّنَأ نشل اَنْيَم َناَبق َُن َتاَيَح اًناَظ
-_ 

 09 ل

 أ هِئٌرَوُم َلاَم َعاَي نأك هل هن
 معل

 ما مخ اه ص يدق
 دلو ياض ريع عني يف وملتت هن 00 طرشلاَو

20 

 . كلذ رواق فالخب لاح ِمْلَسَت نع جعل

 خي الو خا يبت ني (بَلْطَمْلا» يِفَ ةَنْؤُم ىلإ هيف ف جاتخأ ِنِإ ٠ مَعَ
 ع و ع
 عَن لك يني مي ذأ دب نت ع 6



 م اه ه «ه د. او دع ده ها هو ع واه عاق فو افو هاه د عاوف هاه اق دع عامه اه فه واقع عاق عاق ده هدف هاف هاه م # م ها مسام مام

 روما هاا ؛ ارك يلع ظل ء ِءْرَجَك «َرِكْذ ام هعطقب

 يِتأي ام َلَع َةَفِصَو اَرْدقَو اَنْيَع ٍِنْيَدِقاَعْلل هب معلا : ُنماَحْلا ٌطّْوَّشلأَو

 عْنَب ْنَع ىَهت هل هنأ 00١ :مفرا ٌمِلْسُم ْئَوَر اَمِل رمل َنِماَرَدَح ُْئي

 عم عيبَملأ رذَقب امه َهناَعيِص ْتَله نو ِةربُص ْنِم ٍعاَص عيب حِصْيَو

 .َرَّرْغ الق ٍءاَّرْجَألا يِواَسَت

 ذوي ٍعاص لك اهناَعبِص تلج نو رب عنب حي

 موُلْعَم ُهَنأل ِنَمَثلا َةَلْمُجِب ُلْهَجْل ِناَعيَّصلآ ةَلوُْجَم يف ُدُضَي لَو

 ْنِ | مقني ب عا نك مقذو مي ناتبشل َةَلوُهْجَم ِةَرْبُص عيب «ٍليِصْمَتلاب

 َعْيَي ال هِليِصْفَتَو ِنَمّتلأ ِةَلْمُج َّنْيب 1ع ل خيب كر ذيع

 6 لمي ذأ ءامفّتتبف ثوان نإ امجدحأب علو امم م يوث ٍدَحأ

 ذأ «نآلرْهْجَم / م ٍةاَصَحْلآ َُنزَو تيل لَ مدواَصعلا يذةرب زيي ِتْيَبْل

 يَا يف مثلا ِنيَعبَو وألا يف ميم نيب لجل َرِئَدَو مِهاَر فلاب

 . يقاَبلآ يف ِهِردَقبَو

 ن اكمل َّحَص ٌرْبلا اذ ْنِم تيل اَذ َءْلِم كعب : َلاَق ْنَأَك ّْيلآ َنّيَع ْنِإَ

 َرَوَغ الق ِفَلَت َلِبَق [ٍنخألا] هِذْخَأ

 . باَتِكْل اَذلَه ريغ يف ِهَْلَع َمالَكْلا ْتْطَسَبْدَقَو ُدَقَو



 7١ ٌينيبْرْسلا بيِطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 . هيف َةَعَفنَم آل اَم الَو ١ ٍةَسِحَن ِنْيَع ُْبَب ُحِصَي اَلَو م+ ويمد يع

 ِنيَع عيب ُحِصي الق اوَقِب «ٍرِهاط» : ِهِلْوَق ِزَرَتْحُم يف ْتمَصُمْل دعمنا.
 ِنيِجْرٌسلاَك ال 7 ةئيمْلا ٍدْلِجَك ةَلاَحتْسالأب اَهُريِهْطَت َنكمَأ ٌءاَوَس (ةَسِحَن

 ُيِراَخْبْلا] 2ِنْيَحيِحَّصلأ» 2 ) «ةَمَرَيْحُم وَلَو ِرْمَخْلأَو امَّلَعُم ْوَلَو ِبْلَكْلأَو

 4 : مُقَر 0717/94/8 دود وُبَأَو ؛ ١ : مُكَر 21٠١/9 ٌدِلْسُمَو ؛؟١ : مُكَر 00/1

 ْنْبَأَو ؛ 4107 : مقر 2017/ /0 ءاَمّتلَآَو ؛ ؛ٌحبِحَص ّنَسَح :َلاَقَو 217917 :مُقَر .091/* ُيِذِمّرْتلَآَو

 مقر «؟25 يِقعتلاَو 410 :مقت 1 /* ُلَمْحَأَو 1 :مُقَر الا” /؟ هَجاَم

 :َلاَقَو ؛ِبْلَكْل ِنَمُث ْنَع َهن د د نأ عمون : مُقَر 0١# /* َةَئاَوَع وُبََو 80

 . اًهاَْعَم يفف اَم اهب َسيِقَو «ِريِزْنحْلاَو َةَْيَمْلاَو رْمَحْلآ َعْيَب مّرَح ىَلاَعَت هللأ نإ

 ال ام ت) صَي (05) :ِهِلْوق هب ب عقم ا : لَ ِزَرَتْخُم يف ذخأ

 ُنَع ينل عين هُم ِهَتلَباَقُم يف ِلاَمْنأ َدْخَأَف ءاَلاَم ُدَعُي آل ُهَنَل «(هيف ةَعْفْنَم

 ءاّهيف عفن ل يلا ِتاَرَسَحْلاَك هتّسِخِل اَمِإ ءهِتَعَفْتَم مَدَعَو ٍلاَمْلا َةَعاَضِإ

  ٌصاَوَخْل يف اَهِعِفاَنَم ْنم ُركذُي امبَةَرْبِع اَلَو : ِبَرْقعلاَو ةّيَحلَ ِءاَسْفْتْخلْاَك

 ريغ بارو ادجلاو بنو ِدَسألاَك عي ال رن ذأ عي نم لك عيب ال

 «ِلْبَلأ يِف شيّرلآ ةَعَفْنَمِل اَلَو ءسْوَمْلاَدْعَب لا ةَحَفَمل رت اََ «لوكأَمْلأ

 .ٍةَساَيَسلَو هلل اهِضَِْل كوُنمْلا ءاَيْقال لَ
 ءلتتنإ تاو لفن نقل ليلو دي ملا كلذ نم ياما

 و يِعّشلاَو ةَطْنِحْلأ ْيَتبَحَك هلق اَمِإَ ؛ صيف هوب سْنألِل سوُواطلآَو

 0 : ادله عمو هُمَق يف هِعْضَو أ هيام ىلإ َكِلذ مَ َرَأ

 .ةيلاَم ال ذإ فِلَت ْنِإ هيف َناَمَض آلَو مّذَر



 ) اَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ لح ىف ٌعاَنْفإلآ » "7

 وه دمه دو او هاف ده هادو داه عه هع فاه هده ها واه ولو هج هده هاه م واه هد هع افأو هاو ع اه و اها فق هو هاو هاو واه هاهو

 هع و م هاهو ه2 ىد هرم ما -

 ذخَتأ ِنِإَو بارو ٍراَمْرِملَأَو ٍروُبنْطلَأك ِةَمَّرَحُملَا وُهللأ ةلآ ٌعِنَب ٌحِصَي الَو

 اَعْرَش اَهِب َعُفَت ال ْذِإ دقت ْنِم تاَروكْذَمْل

 ٍناَدوُصْقَمْل اَمُهَنأل َةَضِفْلآَو ٍبَهَّذلأ ةيزآ ْعْبَب حِصَيَو

 َّنأل ءاّمُهْنِم ِةَدَحَّتْمْل 1 مدع تالآ عْبَب عْنَم ْنِم ّرَم اَمب ُلكْشُي لَو
 2 ََ 1 3 و 1 م مسا

 . َكْلَي فالخب ٍةَجاَحِْل اَهْلاَمْسَيْسآ ُحاَبُيامََُِن
 هب َمرَج امك َةَفَسْلَمْلاَو (90ةرسْعّشلأَو ٍميِجْنَتلَأَو رْفكْلا بثك ُعيَب حِصَي اََ

 ال ٍةَريِغَص ٍةكزب يش ناك اذ الإ ِءاَمْلأ يش َكَمَّسلأ م عب الَو .2عومجم ملأ» ىف
 ال ةَريِبَك ريبك ةكزبلا تناك َنِإَف «ٌحَصألا يف مبَق ُهْذْحَأ اكسو هيو ان

 . ٌمَصألأ ىَلَع ّحِصَي ْمَلَ ةديِدَّش ةَّقَسَمِ لِ ةَذْخَأ م كمي
 هم اص

 . ليِصَمّتلأ اَذنَه ىَلَع ٍجْربلا يف ٍماَمَحلأ ُعْيَبَو

 ع اه َداَع لَ امام وَلَوْ يف ريع عي ب ّحِصَي اَلَو

 يف ّحَصألأ ىَلَع اًرِئاَط ةعبب ُحِصْيَف لحمل الإ ءاَهِدْؤَعِب قوُثولأ ِمَدَعِل «ّحَصألآ

 يف ُتوُسْعَيْل َنوُكي ْنَأب ع نبال اعَبَت (َتاَكهّمْلا» يِف يف ذ ُهَدَيَقَو «(ِلئاَوَّرلَأ»

 اَمرْيَغ فالخب حِراَوَجْلب ُدَصْقُي ال َلخّنلآ َّنَأب ماَمَحْل َنْيبَو هب اقرا ةّيِلَحْلأ



 فرفإ ٌينيبْرَسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 ها ده د. و و ع. د.اث ا. و ده سه اق ىو هاه هه ىو سلو هاس هد ده هاو و هلو و ده هد هس هاف« يو وده اه هاه هه هاهو هاه

 اَلَق ِبِئاَعْلآ عْيَب ْنِم َوْهف الِإَو هَعيِمَج َدَهاَش ْنإ ة َراَوُكْلأ يف ُهْعْيَب خِصَيَو هةر و

2 

 لس ص ل 00
 8ع وم مم

 يِف امك ٌهَنالَن َيِهَو عنب ٍناكزأ 7 ُفُنَصْحْلا تكس : يبن

 ا عوُمْجَمْلا»

 ُنَهَتُمَو ّنَمَن ِْيَلَع ٌدوُقْعَمَو رَتْشُمَو م راي دقاع :ةتس َةَقيَِق | يف ّيه 2 هو مق رمال يع وس هع هرج و هي يرام ءار ًِ

 كل ُْتلَعَجَكَو ينم رتشآَو َكْكلَمَو َكئخبَ ٌباَجِبِإ َيِهَو «ةَياَنِك ْولَو ةَعِبِصَو 6 7 سل بت وعام
20 

 ىَلَع َمَّدقَت ْنِإَو تلكَ ٌتْحَّلَمَتَو تيرس ماك لوُبقَو ءَءْيَبْلَ اًيواَن اذكب

 : مقر 0/1 هَجاَمُنْبآ] ِرّبَحِل ءاَضْولأِب طوْنَم 5 َعَْبْلأ دل ءاَذَكب ينْغِبك باَجيإلا

 نم هْيَلَع لدي ام َربَتْغَأَف 3

0-7 
 ها

 فخ خ اًضَرلأَو ««ِضاَرَت نع ل اَمْنِإ) : :[ ؟ 4١ه

 هل لإ ةلاكب وا اهب ربو 6 1 ِ . فلت نإ َهَلَدَي ْوَأ ام ؛ هَذَحَأ م ديو ؛ةاَطاَعْمب َمْيَي الق ءظفللا 2 ا آ 2 ءاغلو هز 314 رس ةرع 004 ميسا
2 

 ةَراَش وأ هب باك لَ ٍلوُيَقْلَأَو باجبإلا يف طش

 0 معر ع 1 كو أ كلا 1 1

 َرعشأ وهو 2 ٌتوكس و ءٍدقعلا نع ينج أ مالك اَمُهللَخَتي

 بَجْؤَأ ْوَلَف ءَْنْعَم َلوُبَقْلاَو ُباَجيإلَ َقَقاَوَتي ْنَأَو لوقا نع ء ِهِضاَرْعِإِب

 َّعِصَي ْمَل ِهِسْكَع 7 أ ةَحيِحَصب صب ابق ٍةدككُم فلاب

 ْدَمَف يبأ َتاَم ْنِإ :َلاَق ْوَلَف ءِتيِقَل ُمَدَعَو قيل ُمَدَع اًضِيأ طَرَتشُيَو
 َعِصَي ئل اًرْهَس اذكب ةكتعب وأ ءاذكب اذنه كَم



 « عاَجش يبأ ظاَفْلأ َلَح يف عَ ةإلآ 0:

 ماو ف و دم دم اه فاه دع افاه عاف دو دم دم دعاو و واه واو دو دو ده فو هع واو و واو د. اه د. و ا .او واه ماو د عاوا مس . ا عاماو#

 ٌيبَص دقع ّحِصَي الف يِفّدَصَت قالطإ اير رتْسُم ؤأ اًعَئاَب ٍدِقاَعلأ ىف طرشَو

 1 وعد و كاش م7 8 ًَ 2

 ٍَركُم دع حِصَي الف «َح ٍرْيغب ِهاَركإ ْمَدَع ِء َو ِهَفَسِب ِهّيلَع ٍروَجْحََم ؤأ ٍنونُجَم و

 ِءاَقَوِل ِهِلاَم عب ِهْيَلَع هَجَوَت ْنَأك قب حِصَيَو ءةاضر ٍمَدعِل َقَح ريب هلام يف

 .ِهْيَلَعْمِكاَحْلأ ُهَهَرْكَأَ ِنْيَد

 . ٍنْذِإلَأ يف ملأ هنأ حَص ِهْيَلَع ه 0

 وأ ٍثيِدَح بثكك هوخَت وأ بفَحضُم ِةلاَكوب ْولَوُهَل يِرَْشَي ْنَم مال
 كلُ يف امي لَ ب ل هرم وأ ملم زأ بفلشلا و ايف مل 6
 ذآ لا دق ريلالفإلا نيو 0 وُحَنَو ٍفَحْضََمْلِل رِفاَكْل

2 0 3 9 
006 

 3 3 ةهذئ مح
 4 ١0

 ا

 ١

 آ اذا 5
 1١

 _ا
 .١6

 هكْلُم ِراَرْقتْسأ ِمَدَعِب ِهِلالْذإ ءافتنال
 ني تيت

 وخت َلْياَسَم ىف رفاكلا ِكلُم ىف رششلا يقل لود روَصي : :ةدئاف



 50 كة ص 00 يةدادو

 و

 : [ِزَجّرلآ م َّوهَو ين َكِلذ يِ ْمِهِضْعَبلَ .ٌدهُم طباَض ُهَنِإَ مُدقَتْس ُدَمَبْسَأَف

 رِهاَظ بِئعب ٌدَّرلآَو ثزإلاب ْرِفاَك َكْلُم لْخْدَيٌمِْسُمَو
 ْثَبَسِب اًْنِع َتَّفْعَتْسَأ اَمَو لص َبَمَواَمَوُدُخْسَفَوةَلاَقِإ

 ع

 هْيَلَع ِدوُقْعَمْلا طوُرُش ْتَمَّدَقَتَو

 ذأ يل انهت رمل ل نعت ٌبِلاَع دفن َمَتَو التم دقت [ اب ُدَلَو

 لَم أ ٍنِإ طفل نيل طِرتشأ َبِلاَعالَو اَرَسْكمَو اًحيِحَص ْوَلَو التم ِناَدَقَ

 نيِيْعَت طرتشُم مل ثوتشأ نإ ٠ ءاَمُهَتَميِق

 بوُحْضَمْلا ٍنيِمحَتلأِ ءاقتكأ رئَط مهلا نَع ضو اع يِفكَتَو
 .ِدَقَعْلا تف ذو ىلإ ريت بِي ال امي ع لِ ةيؤُر يِ و ةَياَعُجْلاِب

 كت بلدي ام فال يْفَعْلا َدْنَِع فاَصْوَألل اًرِكاَذ ُةْنْوك ْطَرَبْشُيَو ْ

 . ةمعطألاَك

 « ريعشك دب | وخن ةرْبُص رِهاَظَك «هيِقاَب ىَلَع لدن ٍعيبَم ضَْبةيْؤُر يِفُكَتَو 0

 ٍةَرشَقَو ضو ِناَمدِرَِْتِهئاَعَب يانا ص ناك لَ هبا ىلع لدي ْمَل ذأ وأ

 . هيف ِهْئاَقْبِإ يف هنْطاَي َحالَص َّنأل ُهئيْؤُر يِفْكَنف ءِزْوَل وأ ْزْوَجِل ىَلْمُس

 ْثَسْيَل اَهَنَأل ٠ ايْلْعْلا لكألآ ةّلاَح ُرَسْكُت يِتَّلآ َي َيِحَو .«ىَلْفُسلا» :ب َجَرَخَو

 .هنَطَب يف اَم ٍحِلاَصَم ْنِم

 َّنأل ايلا َهَيْؤُر ْتَمَك ءرّضخألا ٍزْوّللاَك ىَلفْسلا ٍدِقَعْنَت ْمَل ْنِإ ْمَحن
 . ُلوُكأَم َعيِمَجْل

1 

 3و



3 
 ١ عاج بأ ٍظاَقْلأ ْلَح يف ٌعانفإلا ١ فض

 [ اَبّرلَأ يِف ]ٌلْصَق

 «هنطاتك َلَفْسَألا ُءَرَْق َّنَأل أل ,ىّلغألآ ِوِرْشِق يف ٍرْكْسلآ بَصَق ُعْيبُروُجيَو

 .ُهَعيِمَج ُدْْسَي آل ئلغألا ُهَرْشِق َّنَأَلَو ُهَعَم ٌنِصَمُي ْدَق ُهَّنَأل

 يف ّنيَُي هيَمَذ يِف ضَرعب هِيَ َلْبَق َيِعَع ْنِإَو ئمغألآ ْمَلَس ُحِصْيَو
 مَلْسُمْلآَو مَلَسلآ ِلاَم َسْأَوهَل ضف ْنَ وأ ُهْنَع ضيفي ْنَم ُلُكَويَو ِسِلََمْل

 هيَلَع ُُدْفَع ّحَص ِهِدْفَع َلَْق ديم ب ال امم اًئْيَش ْىَمَعْلأ َلْبَق ئأَر َناك ْوَلَو «هيف

 .ريِصبْلاَك

 امك ٌعْيَبْلأ هيف حِسْفْنَي مل هِضِبَق َلْبَ َلْبَق ّيِمَع مث * اعيش يصل | ئَرتشأ ولَو

 يول احس

 .دَرَغ ُهَنأل ضزألا ين اًمِهِوْحَنَو َرَجْلاَو ٍلَصبْلأ ُْ مِنَب ُحِصَيالَو

 لول ف ىلا 0
 اًبرلا يف لصف

 روش ١١1 4تَيرَو تيه ## : يَلاَعَت هلأ َلاَق ُةَداَيَرلأ :َدَعَل ءرْضَقْلاِب َوُهَو

 ا و ةيآلأ /ْثَلَّصُف ٌةَروُس ؛١ .5 :ةيآلأ /ّمَحْل
 نا

 ىلع دقت َعْرَشَو ؛ ْتَمْنَو ْتَداَر : 2

 َعَم ْوَأ أ ءِقعْلا لاح ٍعّْشلأ راَيخم يف ِلئاَعَتلا ٍموُلعَم ِرْيَغ صوُصْخَم ٍضَوَع

 .اًمجِدَحَأ أ ٍنيَدَبْلا يف رج



 3 ِتاَمْوْعْطَمْل تَهّذلَأ يف نكي امَنَِو 2 ماَرَح اَيَوْلَأَو

 ةَروُش 1 « أير رح نأ هَ كو : ىَلاَعَت هِلْوَقِ (ٌماَرَح اَبَولَأَو)
 (ُهَبِتاَكَو ُهَدِهاَشَو ُهلكوُم َو اَبرلأ لكأ هللأ َّنَعْلا» : دلع : ِهِلْوَقِلَو [؟1/ه :ةيآلأ /ةَرَقْل

 راب َنِيَوُهَو ء[ل 43037 مقر 704 /* ُدَمْحَأَو ؛!هه4 :مُفَر 2519/9 ةِلْسُمَل

 أويل مجِدَمآَو © : :ىلاََت ِهِلوَعل ٠ طق ِةعيِرَش يف َّلِحَي ْمَل : : ُئِدْرَواَمْلأ َلاَق
 سجس # ورو 22

 ٍةقباّسل بكل يف يِنْعَي 2[ : ةيآلأ /واَسملآ ٌةَروُس 41 4 هن أووم َدَقَو

 َوُهَو ّرَم اَم ىَلَع َةَداَيِز هيف ُرَبتْحُي اَمَو يبرأ ُعْبَب لضَمْلآ اذلَهب ُدْضَمْلآَو

 يف (3) ٍنْيَيوُرْضَم َرْيَغ ْوَلَو (ةَضِفْلآَو بَمُذَلآ يف) لِ ْنوَكي ال

 .َكِلَذ ِرْيَغ يف ال (ِتاَموُعْطَمْلا)

 ُلَحْؤُي اَمُك «ايِواَدَت ْوَأ ا وَ وا اتايتف دفأ ممَّطلِل دق ام موُكْطَمْلاَبُاَُْلاَو

 ربل هْلَو َضفلاب ةَّضِفْلأَو بملأ ْتَهّذلَأ» : ديم هلؤق ل لوف نم َكِلَذ
20 

 ِكاَوَسِب ٌءاَوَس ليام .حَلمْلاب حلل رتب متلو يعش ٌريِعَّشلأَو

 (ِدَيِب اَدَي ناك اذِإ ْمُتِْش بك اوُعيبف مانجا ه هزله ْثَقلَتْخَأ اذِإَ دي ادي

 هَجاَم نْبَأَو ؛60*0٠9 4 :مقَر 3714 7/* دْواَد وأو ؟ ١ هملا/ :مقَر 211“ هيما

 : مُقَر ٠٠١/4" َةَيَش يب ْنْبَأَو ؟5؟91/4 :مْفَر ٠٠/٠" ُدَمْحَأَو ؛9804 :مْقَر ل١0

 نإ ةضَباَقُم : ْيأ 1374 /* ٌمنْطفَراَدْلَأَو ١:18 : مَقَر ىو ١١/ َناجِح نْبَأَو 4
50 

 يف اَم مهب َقِحْلَأَف ُتْوَقَتلا اَمُهْنِم ُدوُصْفَمْلَ ريِعّشلاَو ٌريْلا ئلَع هيف صن



 م إ « اَدقن ًالْئاَمَتُم ال َكِلْذَك ةَضِْلآ اَلَو بهذ

 "ليف
 دس 01

 ١ 0-3
 (ىلا ةه وأعا 1 أيما

 ةَرْذلَأَو زٌرالأك اًمُهاَنْعَم

 ْمُدَاَتلَاَو ةكفتلا هنم دوصقَملاَو ءرْمَّثلَأ ىلع ّصنَو 12 1 م 0 دلل 30 م ه2 أ

 ا م 1 هعام م 1 هر هم 7 8 0. 025 7

 ام َنْيَب قزف الو «ليبجنزلاَو ملاك ُهانْعَم يِف اَم هب قحلأف «ٌحالَصِإلأ
 سوح يَ ء هر م 5 7 26 22 هه امو ها سس هرم 1 8-1 0 ب هو 1

 درت يودالاو | ةيدغالا نإف «ندَيلا َحِلْصُي أ ءاذغلا ْحِلْصي

 6 هما م 200 ىو|< هرئغلال هع - 001 2 2 0 و ةرنا نك 2 هم < 6و 2

 ءمعطلل دّصقت ال اَهَن َّ | ٍنِهدَو ِهْنِهدَو ٍناتكلا بح يف رااَلَو

 94-5 هوك ع مه < آ2_ 0 عا 11 ع رس 0 2 2 4 2 7 7 000 2 0 2 - ها ا ةهروس . 2

 تبلغ | شيِشَحلاَو 3 مئاَهَبلا وأ 2 اك رجل ا ٍ اميف لَو

 لكألل ُدَعُي ال ُهَّنأل ال ْمَأ ِكَمَّسلآ ٍراَعِصَك ُّعلَب َراَج ٌءاَوَس ءاَقَلْطُم لتحل

 . هتكرش

 َةّضِفْلأ) َنْيَع ٌعْيَب ال (َو ءٍبَمّذلأب ِتَمَذلا) نْيَع (ُعْيَب زوجي الَو)

 : طوُرُش ةثالثب (الإ) ٍةّضِفلأِب : ْيَأ ؛(َكِلذَك
 سا موس

 الَو ِةَبَح ةَداَيِز رْيَغ ْنِم ِرْدَقْلأ يف اًيِواَسَتُم : ْيَأ «(ةئامتم) ُهنوَك :ُل ٌلَوَألَأ

 انو ءئت يف مريع نب اع اَح :ْيَأ ءااَدْقَ) َُنْوَك :يِناَثلََر
 وكلا

 5 َلْيَق اًضوُعَقَم ُهَنْوَك : ُتلاَثلأَو
 85 ىو كعمل ؛



 فرغ ٌيِنيبْرْسْلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 ويم ؟ ص ريس يح نس عفر

 4 هضبقي ىتَح هعاتبأ اَم عِبَب الَو

 يف ُةَحَحَص اَمَكاَِلَغ ٍناَمْنأْلا ةيبنج ٍةْضِْلاَو بهَذلا يف الأ ة ةَلِعَو
 ِنَع ةَيِفَتُْم َوُهَو ءاًيلاَغ ِناَمْدَألَ ةَيِرَهْوَجِب اًضْيَأ ُهْنَع ٌرّيَعَيَو و .(ٍعوُمْجَمْلا»

 . ضوُرْعْل راس ْنِم اَهِرْيغَو سوُُفلأ

 الو ٌيَماَمَك اَهيِف اًبر ال ُهَّنَِ ْتَْجاَر اَذِإ سولف ِنَع ع اَيِلاَغ» ب ٌرِرْمْخَأَو

 ُهَميِق اًعوُصَم اَبَهَذ َريِناَدب ىَرتشأ ول َّتَح «َكِلُذ يف ةَعْنَصلأ ةَمِِقِل ّرَثَ

 .ةّميِقْلأ ىلإ َرَظَن لَو «ةَلَئاَمُمْلا تَربثعأ ِريناَنَدلَأ ُفاَعْض

 0 د لا كيت ف جلا

 َدْعَب َبَهْذلَ هب وأ اهب هن يِريَْي او ءٍضْرَع وأ َمِهاَرَدِب ِهبِحاَص ْنم همي نأ

 اًرياَحَتَي ْمَلَو اَهَّرَمَي مل ْنِإَو ُروُجَيَف « ضْئاَعَّتلأ

 ةيلْؤّتلأ اَلَو هيف ُكاَرْشإلأ آلَو (ُهَعاببأ اَم ُعْبَي) ٌحِصَي آَلَو ُروُجي (آ3)

 آل مَآ َنَمَنلا َضبَقَو ٌمِئاَبْلا َنْذأ اَراَقَع ْمَأ الوُقنَم َناَك ُءاَوَس ء(ُهَضِفَي َتَح)
 لَو : ساَبَع ُنْبَأ لاَ .«ُةَيِفْوَتْسَي َتَح ُهْعِبَي الق اًماَعَط َعاَْبَأ نما : ربخل

 :مَقَر ٌمِلْسُمَو ؛١1؟7 :مقَر ءُىِراَخْبْلأ ٍناَكْيَّشلأ ُهاَوَر .ُهلْثِم .هلث هلثم الإ ءْن . ْئَش لك ثسخأ

 .[ ١66

 .ِكْلُمْلَأ فْعَضِلَو راَبْخ ألا مول خصال وريَمك عاب هيَ

 اًضَرِع ُهَّلْعَجَو ُضاَرْفإلآَو َُبهْلاَو قاَدَّصلاَو ُّنْهَتلآَو ٌةَباَبِكْلاَو ُةَراَجِإلَو

 عا سؤ اك ا لح شل ا
 1 ءةوم ف و م 7 رام كيك:



 « ءاجش يبأ ِظاَمْلأ لح يف ٌعاَنْفإلأ 7

 ال أ سيحل قح عقاب ناكأ هاوس . عاَمجإلآ هيف ٍرِذنُمْل نبأ ٌلَقْنَو

 1و ٍقشعلاك ِبقَولاَو جيِوَرَتلآَو ٍداليِتْساَلآاَو سْبَحْلا َّقَح ُففْخَضَو «هتّوقل

 هرْيَغ دي يف َوُهَو هلام يف ُفْدَصَتلآ ُهَلَو يَ ايف ضب لبق يملك يعمل

 دي يف ِفاَبَو ٍثوُرْوَمَو هكاكيفأ دْمَب ٍنوُهْرَمَو ضار ٍكَرتْشُم َو ةَعيِدَرَك ٌةَناَمَأ

 . َكِلَذ ىَلَع هْكَلُم ِماَمَتِل ُهْنَع نع ٍرجَحْلآ كَ دب هيل

 هضَْق لبق ُهْنَع ضايتغالا الَو هيف مْلْسُمْلأ ُعْيَب ُحِصَي الَو
 يف اَهِفاَوُم َلَدَبَتْسَأ ِنِإَف م ّذلآ يِف ٍتباَّتلأ ِنَمّنل أ ٍنَع َلادييسالآ ُروُجَيَو |

 ِسِلْجَمْلا يف ِلدَبْلا ضيق طْْتْشآ ِهِسْحَع وأ ك0 ا

 ِةَمَدلَأ يف اَم ْىَلَع َفْرَّصلآ أ َّنأل ِدْقَعْلَ أ يف ُهُنبيعَن طَرَتْشُي د لَو ءاَبوَلأ نم

0 8 5 
 وب كم 7 عم هاه 7 و م 2 7 2 تم ممل

 وِرْمَعِل ركب عَ َوُه ْنَم رْيغِل ِنْيَدِرْيغب ٍنْيَدلآ ٌعْبَب ٌحِصَيَو هل ةّنم ورمعل ركب َعاَب نأك «هيلع وه نَم ريغل نيد ريغب نيذلا عبي حِصَيَو
 يوي 06ه مى

 يف َحَجَر ْنِإَو َةَضْوَرلَأ» يف ُهَحَجَر امك ِهْيَلَع َوُه ْنَمِم هعييك ِةَنِمِب ِدْيَز ىَلَع

 32 ب 0 هم 7 5 هب رع هد 00007 9

 عْبَب ْنَع يهنلل ءال ْمأ نسِحلا َدَحَنَآ ٌءاَوَس حِصَي الف نْيَدلأب ِنْيَدلآ 5 2
 1 رم 922 1

 ريدناب ني مم و «ئلاكلاب ْئَل |
 ص ل ريحا 3 92 7

1 

 وس م 00 7 4 00 0 روك ميلا : 000

 00 و ضْرَأ نم ٍلوقنُم ريغ ضْبِقَو

 2 راه فر

 ! اًرَظَن يِرَتْشُمْلأ ِرْيغ + عام ْنِم ِهجيِرمَتبَو ؛ حاملا ُهَمَلَسُيَو غياب نم

 يرفق عم هل ترص ناوي فس ني لوما و ؛ َكِلَذ يف



 م60 هه .اع ا. ا ادق او عاق او د. ا.ه اه هو و. ده واو ده و و دس دع د. ساق هده و و هع اهدا. ههه سه داواو هاد. هاه اه هاهو

 .هيف فز اً ةعينألاب ةنوخْضملا فس

 ديل لوي امي هون ٍبْوُثلأ ضف يف وِفكَيَو

 مأ يرتشملا ِدَي تخت تت عملا ناك ولو هل ٌضَِم َعيبمْل يِرَبْشُمْل

 سفنب اًضوُيَقَم َراَص ِسْبَحْلا ٌّقَح < عِئابلل نكي ْملَو ٌرِضاَح َوُهَو اًوُمْضَم

 هنذإ ْنِم دب ال ُهَنِإَف « كلا نح ُهَل َناَك اذِإ ام فالخب دْقَعْل

 دس اس 5 فوم جيس هر عل يس هكيرك اركي د
 ول امك اًهلقن اَهِضْيَق يف طرتشا ةقفص راذلا َعّم ةعتمالا ىرتشا ولَو

 0 هه 54 و -

 َوُهَو ءاَهليوْحَت ْنم دب الق ل ةئيِفَّسلاَو

 ام يف ريكا يِفَو ةريَِصلأ يف يش ذ دهاظ

 . لّقتلا ٍرْسْعِل ةيِلْحَسل ةَيِلْحّتلَ اهي ينم اك دل ين هيكل أ

 2 2 2 يل 20 2

 َلَح ْنِإَو ءالَجَّوُم ُنَمْثلأ ناك 0 ملأ ضيقب لالقتسا يرتشُملل ٌعوُرف
 حياد 7 عوع مق رع ع

 . هَقِحَتْسُمل هل َلاَحْلأ َاَسَو ُهْضْحَي وأ ُهَّلك الاخ َناَك وأ

 زك ذوو لك نم عزذ وختم امم اوف بام شنق يف طش
 * ميسو لكم ه م وس هاما

 لتكيلف هلثم هيلع ور !و عصا ةَرَشَك ير ىلع دق م الثَم ْماَعَط ركل ناك

 .نْيَعيِحَص يضايق ُضِبَقْلآ َّنوُكَيِل وِرْمَعِل ْلتْكي مْ ٍدْيَز ْنِم هسفنل

 . لاّيَكِحْلا وحن يف ُهَتَماَدِتْس يِفْكَيَو

 َدَسَف هَلَعَمَف «كل ِهْيَلَع يِل ام ِدْيَر ْنِم نضبقأ :وِرْمَعِل ٌرْكَب َلاَق ْوَلَ



 ' عاّجش يب بأ ٍظاَمْلأ لح يف ٌعانْقإلا <,

72 
 َك 00 0 0 ا هم 8 يمر

 الضافتم ةضفلاب بهذلأ ٌعْيب ْرْوَجَيَو 34 ِناَرْيَحْلاِب مخّللآ ُْبب

 ِهِضَوِع ُسْبَح ِنْيَدِقاَعْل ّنِم ٌلكِلَو ٠ ءٍضْفُمْلَاَو ضباَقلا ٍداَسّنال ُهَل ُضِنَقْل

 اََراَتَو ُهَْوَف ْفَحَي ْمَل نَا .هرن ذأ ٍبَرَهِب ُهَتْوَف ٌفاخ نإ ُةلباقُم ضبقي ىَتَح
 ريمياسإ] س :؟ سي 7 6 00 م 00 و2 1 6 و 0 0 1 1 1

 « ٌعئاَبْلا ربجأ هم أ يِف َناَك ْن : ملاك نمل َنيَع نإ اًريخأ ديبالا يف

 سل يل دما ذل ءرل رضح ذإ يوششلا ريش م اَذَِ
 ِلاَوْمأ يف ِْيَلَع رجح ٍرْضَقْل َفاَسَم هلام نكي ْمَل نق ءَرسْيَأ نإَو سلم

 ْنِإَف «ْحْسَمْلا ُهَل َناَك رضقلا أ ةَفاَسَمِب ُهَّلاَم َناَك ْنِإَو ءَنَمّنلآ َمَلَسي تح اهل

 م اَمُك ُرْجَحْلَاَف َرْبَص

 الإَو سلب ِهْيَلَع اًوُجْحَم ْنكي مَ اذ ُهَلبق اَمَو اًدلَه يف ٍرْجَحْلا لَحَمو
 قد سل

 ءهِريِخأتب ةاضرل هب عيبَمْلا ُِبَح ٌسسْيَح عيا سيلك لوما نمت ان َرْجَح الق

 اه سبح ف ميشا لبلد
535 ٠ 

2 2 

 0-0 مت 3

 ةَيلكْلآَو بَْقْلآَو ِدبَكْلاَو مْحّشلاَك ُهنعَم يف امو (مخّْلآ ُِي) وُجَي (الَو)

 عيب :ِلوُكأَم نم هج ٍرْيَغب ذأ هسْنِج ْنِم (ِناَريَحلآب) . ةّيلألأَو ٍلاَحّطلَاَو

 مخّللأ عَ ْنَع ينل ٍراَمجْب ِنْأَه مخل ميك ءِريغَو أصلا مبا مخل

 . ٍناَويَحْل

 . ُهَلْبق هفالخب ب هد َدْعَب ٌحِصَيِ ف ِناَوَيَحْل أب دلجل أ ُعْبَب اَمأ

3 ٍ  َدِئاَر :ْيأ .(الِضاَفَتم) ُهْسْكَعَو (ةّضِفْلاِب بهذ ُْيب ٌروُجَيَو) 
 : ِنْيَطْرَسِب ٍرَحآلا َلَع



 500 همكم هم هدو
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  7هم وو يمرر 2 و ملم رم 2 وَ 0 3 0 0

 الإ هلثمب اًهنم سنجلا عِبب َرْوجَي ال تاّموعطَملا كلذكَو « ادقن
 أ آ هل

 -و 21-1

 ادقن الئامتم «

 .الاَح : ْىَأ ااَدْنَت) ُهْنْوَك : َلَوَألَ

 سا و2 201١.5 هوي ”ىس سوك كرش د م وُيقَم ُهل
 . اًمِهِرياَخَت 0 ةنؤك : يِناَلََو
 ا .اهني نجلا غب عيب )أ (ت اشعل ذك

 اَتب َلإ) ٠ م َوَس «(هلثمب) ٠ ِتاَموُعْطَمْل

 . (الْئاَمَتُم) هوك : لَّوَألأ

 ب مدعم ١ 23

56 

 .(اَدْقَن) ُهْنْوَك : ىِناَلَأَو

 رم ام اَمرئاَخت وأ اموت لبق امهْنِم لك ديب اًضوََُم هنو : تدل
 يف تّافت نِإَو «الْبَك ليكَمْلا يف 7 ديتغُ ُةلَاَعُْلاَ ؛هلئمب دق عَْب يف هناي

 . لْبكْلا يف َتَواََت نو انْرَو ِنورْوَمْلأ يِفَو ءِنَْوْل

 يف ِزاَجِحْلا لْهَأ ِةداَع ُبِلاَغ اًنوُرْوَم ْوَأ اليكم ِءْيَّشلأ ِنْوَك يف ُرَبتعُمْلاَو
 وأ َكِلذ ىّلع ملط هنأ ِروُهَظِ قي لأ ٍلوُسَر دفع

 هيف ىَعاَرُي رْمّتلأَك ُهُمْرُجَو ُهَلاَح َلِهجَو َداَكْوَأ ِِهَعْلا َكِلَذ يف نكي مَاَمَو
 . نَْوْلاَف هنِم ربك َناَك ْنِإَف «ْيبلِدَلَبُهَداَع

 اجرح ْنَِو ُمْيَبْلا َحِصَي ْمَل انيِمْخَت هِسْنِجِب اًماَعَط ْوَأ اَدْقت اًناَرُج َعاَبْوَلَو

 أهلا

 يف ام .ٍحاَحَّصلأ خلا ب ِبِلاَغ يف اَم اَذنَمَو َمّدَعَت اَمَك َدَمَتْعُمْلا َقِفاَوُيِل واَوْلا ىَنْعَمِب هبه )01(

 . ُيِمِرْبَجبلا . ةيلفن فلا بقشان خلا ضخ



 00 0 0 6 أ : م 00 2 أ
 ْعْبَب ُرْوَجَي الَو « ادمن الضافتم هرْيغِب اَهنم سنجلا ُعْبَب ْرْوَجَيَو

 ٍرَرغلا

 . عيل دنع ةَلئاَمُمْلآِب لْهَجْلِل ًءاَوَس

 ضال ةذوم تنل ٌلْهَجْلا :باحضألآ ِلْوَق ىَْعَم اَذَهَو

 َتفَو ٍبوُُْلَو رام هلأ يف ُربتْحُتَف ِلاَمَكْلأ َلاَح ٌيِوَبَولِل هلئاَمُمْلأ ُرْبَتْعُتَو

 امهيف ِءاّرلَأ حْتمب «اكيطرب تاقوتطتلأ طر اَهتيِقْنَتَو فاَفَجْلَ

 ةقاعش يفت لو ءازقل ةلادم ىف لإ ىذج نب ناد هاب لَ

 بوح يِفَو ءابح بوُبخْلا يف ُهَلئاَمْل دخت لب ءِرْخْلاَو قبوسلاو قيقدل
 وأ اَيبَر بْطُولآَو بِلا يِفَو ءاَنُْد وأ ابَح يئس ٍرْسَكب نساك نذل

 اًضِلاَح اَنْمَس وأ اَنَبَل نبَللآ يِفَو كلذ ِربِصَع وَ ٍبْطَرَو بن َلَح ذأ ان

 ىَلَع اَعِئاَم َناَكْنَِ انْزَو ضختب ِهِضَْب ُعَْب ُروُجَب ان وأ ٍسَْشب ىَّنصُم

 الَو ءْئَّسشلأ و أ يلقْلا وأ عيطلاب ونا هيف ثَنَا هلام يِفْعَ الم « نمت ءّّصنل

 . ِنْمَّسِلََو ٍلَسَعْلاَك زيت ُريِثت ٌدُضَ

 ةَطْنِحلاَك (هِرْيَب) .ِتاَموُعْطَمْلا :ْيَأ ان سجلا ُعْبَب ُروُجَيَو)

 ْ : ِنْيَط شب (ُلِضاَقتم) يشل
 . لاح : ْيَأ ء(اَدْقَ) ُهْنْوَك : لول

 .اًَمِجِرياَخَت َلْبق وَ ءاَمِهِقُدمت َلْبق اَمُهْنِم لك ِدَيِب اًصوُبْقَم ُهنوَك : يِنَّلآَو
 مهلا طرشي الو كْنَع ينل موُلَم ُرْيَغَوْعَو .(َرَلآ ْعِنبروُجَي الو)

 ِنَب حب اف ءهيَفِصَو هرذَقَو عيب ِنْيَعب ِ ب ُمَلِعْلأ طَرَمشُي ب لي ِهْجَو لك ْنِم هب
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 ءءء ضرألاَك ابلاغ ديك ل اًمم َوَهَو ءدَقَعلأ لبق آو ناك اذإ الإ ِبْئاَعْل

 لْصَفْلا يف ِهَْلِإ ةَراَسِإلآ ِتَجَم امك ؛َكِلذ ِرْخَدَو ساَحُنلاَو ِدبِدَحلآَو ياو

 .اًدلَه َّلْبَق

 ا ا لا مرو ور
 ةَقَرَو هتيؤر نم ذب ال ب باتكلا يِفَف «هب ٌقيِلَي اَمِب ٍءْيَش لك ةَيْؤو ربع

 ٍةَيَؤَر نم دب :ل راد يفَ تالا عيمج َُيْؤُر ضال ٍقَرَوْل يفَو ةَقَرَو
 4-2 وع

 ةَيْؤُر اَذكَو ةعوُلاَبلاَو ٌمَحَتْسُمْلاَو ٍناَرْدُجْلََو ٍحوُطُشلاَو فوُقُشلأَو توُيِبل

 .«عوُمْجَمْلا» يف اَمَك قيِرْطل

 ٠  2 1هوما م يبل ه ب ةاسر 2 م 0

 يلأ ِءاّملأ ةَيْؤُر طرتشي اذكَو ءهئاَم ىَرَجَمَو راج ةَيْوَر ٍناتْسْبلا يِفَو

 ٍضَرَعْلا فالتخال يِرَمُملأ نبال اقالخ ئَحَجلآ هب ٌروُدَت .
 ص 4

 عد و و ب
 ا يور آَلَو «ِناَمْسْمْلأ ٍداَرْدَج ا 0 طّرتْشي 0 و

 اطر يور رتل يف يفتي ال امك يي ْنَع في ملاين هَ
 .ئَرخأ ةَيْؤُر الب اَمُهُعيَب ُم ْحِصَي ال الْمَكف اًيِبَص وأ َةَلْخَس ئَأَرْوَلاَمَك

 4 م - 2 اس مر وسو هء هن رع له م 0 هر 5-2

 َناَسْللَأ ال ِةَرْوَعْل اكس امي هّريغ وأ ناك اًرَكَذ َنيِقَّرلأ يف طَرْشُيَو

 هد ساس سك 7 1 سا 2# جور
 جرس ُه عَ ُبِحَيف ءاَهِرْعَش للا لتح اهلك ةَيْوَر ةَباذْلا ين طَرتشُيَو «نانسالاَو

 لق الا يف دش م و «ءاهّريس ف َفرْعَيل اَهُواَرْجِإ طرشي 28 «فاكإلاَو
 ُِء

 رمي مَلوَو عيمَجْلا ئريل هرَْت ب ٍبْوّتلأ يِف ُطَرْشُيَو «ِناَنْسَألآَو ِناَّسّلل 0
 وكي نك هني ُفَِبْخَ ام َهْجَو َُيْؤُ بتل يف ُطَرْيَو ؛ مطل دنيا

 ءِساَْركَك ُهاَهْجَو ْفِلَتْخَي آل اَم فالخب ِطْسُيَو ٍشّْقْنُم ٍجابيِدَك اًقيِفَص
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 3 َينرَو ٌءْيَش هنم بلح ْنِإَو عْرّضلأ يِف ِنَبللأ ُعْبَي ٌحِصَي الو ١ 1١

 َتَيْؤُر مَدَعِلَو ُهْنَع ينل
 ْنِإَف ءِثِداَحْلِب هطالتخال َةَيِكْذَتلا ")وأ ٌرَجْل َلْبَق فوُصلأ ُعْيَب حي اَلَو

 - 17 مجم 56 2
 حص هزذله كتعب : لاقو ةعطق ضَبق 1

 طوخ يخت د ٍدوْصَقَمْل لفَجي ِهِريَمب طتخأ كني ُعْيَب ُحِصَي اَلَو

 نذل ٌّحَص ٌلئلأَو ةَيِلاَغْلاَك هِرْيَعب َنوُجْعَم ناك نإ معن أَم وخنب
2 

 .ةَدَحَو 00 هلأ ال اًمُهُعيِم

 .ٍدلجلا يف : اكاهسأو عتق و ؛عيج ل ترق يف كسلا علا
 031 و وس

 24 يمل اكن ثقلك م ةغيرات آر ذ
 . راج اَهْيَلِإ هُدَر َدْعَب ُهاَرَتْش مث اهجراخ

31 2 

 سور ىو

 00 سيكس ميسان ءجل ها ع دوف < ري هوس
 ءِزاَوَجَو هموزل يفف عرش هِداَسْفَو ٍلقعلا َةَحِص نم فئصملا ْعَرف اّملَو ١

 كلل لني م َدضقْلا نأ مول 4 يف لضألاَو «راّيخلا ٍبّبَسِب َكِلْذَو

 َتَبنَأ َعراّشلا نأ َِّ موُرْلل 2 اًمُهالِكَو ُفٌّدَّصَتلأ أ كْلُجْلأ ُةّيِضَقَو

 .ةَصيقن راَيِخَو ٌهَمَت رايح : ٍناَعْوَن َوُهَو «َنيِدِقاَحَتُملأِب اً َر َرايخلا

3 6 
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 . ئيِمِرْيَجُْلا . ةَحْسن يف َرَبع اَهبَ ٍراَوْلَأ ئنْغَمب مب فْيَصُمْلا مالك يف 'ؤأ» : : مالشإلا حش َلاَق 01(



 7 ٌتنيِبْرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 « اقّرفتَي مل اَم راّيخلأب ٍناَعياَبتِمْلاَو

 00 2 هالام وور ل م هكا مسك 1 مهري

 اَم راَيْجْلِب ِناَعياَبتُمْلاَو) :ِهِلوَقب ٍلّوَألآ عْوّنلآ ّنِم لوألا بّسلآب َأدَبْدَقَو
 1 رع هروص ر وجني سور 2 هرم هل همام مَن م

 : مكر 14/8 لس ؛500" :مقَر “4 /؟ ُيراَخْبْلا) ٍناَحّيْشلأ ْئَوَر امل ءرخآلل

 :مُهَر 2149/7 ٌيَئاَسَلََو ؛ ؛ ٌحيِحَص ّنَسَح :َلاَقَو ء1155 :مَقَر 2087 / ُيِذِمْرَتلآَو 49

 : َلاَق هلي ُهَّنَأ 14 :مقو كد يتلا 1914 :مقر 31 /* ةناَوَع وبار 4
0007 

 .اًرَتْخَأ :رَخآلِل اَمُهُدَحَأ ٌلوقَي وأ ءاَقَرَمَتي ب ْمَلاَم ٍراَيِخْلآِب ِناَعَيبْلا

 هِضْعَب ِءاَرْشَك اَقْثِع َبَقْعَتْس بقت نو بلك يف َرْهَق سِلْجَمْل ُراَيِخ َتقكيَو

 ننسي عتب يف ل5 ني دبع عتب ينال كا رو لوم يِترك كَ
 ارنا يف لو ارح يف لَو ةمشق يف لَو يل اهكوصَْ نذل

 دل اعني ىَمَسي ال امم َكِلَذ رو ٍباَوَ الب َبِهَو اكو ةطيِطَح حل
 . عَْبلأ يف َدَرَو 2

 امل اًقالخ ٍدَمَتْحُمْلا ىَلَع ُراَبِجْل اَهيِف تْينيَف عيب اَهَّنِإَف ٍباَوتب يلا 6

 لآ هذَْي اَمَف ُفْرُعْلآ قّومَتلا يف ُربتي يو جانا يف ىَرَج

 ىلإ هيف عج و َةَعَل لَو اًعَْش ٌدَح ُهَل َنْيَل اَم أي ك0 نو كفا

 نإ اَمُهدَُم َلاَط وَ امك اَمُهُراَيِخ َماَد َلِزاَنَم اَيَشاَمَتَو اَماَق ْوَلَف يفعل

 اَقّدْفَت | و



 « عاَجش يبأ ٍظاَْلَأ ّلَح يف ٌعاَْفإلا 7
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 مافن د. اد. ده دمام عاف هاو واه م. دهام عام ده هاه دعاه قع هلو واه واو هامه عاق و دودو ده ىو و دو ده عاف هع دق دو ده هولا

 قلاب اَمع اًصرْغأ ذأ هَأ ةثالَث َلَع ُةَدُمْلَأ ِتَداَر

 ٍراَد يف اَناَكْولَ ؛ُهيِحاَص َقّراف اًنْيَش ب بأ اذ ٍربَحْلآ يِاَ رم نبأ ناك

 ىلإ ِنْحَّصلَأ َنِم م أ « ِنْحَّصلَأ ىلإ تلا نب جول اهيف قل ةٌدَمَتلَاَف ةَريبك

 َيِشْمَيَو ُهَرْهَظ َرَحآلآ اَمُهُذَحَأ َيَلَوي ْنَأبق َءاَرْحَص ؤأ قوس يف اَناَك ن م

 .هباطخ َعاَمَس ْنَع ْدْعِبَي ْمَلْوَلَو اليلق

 دانت ْوَلَو ءاَهّْنِم اَمِهِدَحَأ ٍجوُرُخبف ٍةَريِعَص ٍراَد وأ هَئيِفَس يف اَناَك ْنِإَو
 و

 عم 6 37 ُهَناَكَم اَمُهُدَحَأ َقِراَقُي ل اَم َدَبْمَأَو ٌراَيْجلأ اَمُهَل َتَبْث ٍدْعُب نم علب

 طي اَفُدَم ََم دع ِدْقَعْلا سلجم ُهَعَمْرَحآلا َناَك ْوَل عِضْوَم ىلإ َلَصَوَو فَ

 .اًمهزاّيخ

 يف ُراَيِجْل لَن هْيَلَع َيِوْعَأ أ ّنُج وأ سِلْجَمْلا يف اَمُهُدَحَأ َتاَم ْوَلَو
 وَ مكاَح ْنِم لَو ىلإ َةَئِلاَثلَو ةَيِناَتلأ يِفَر ءاّماَع ْوَلَو ِثراَوْل ىلإ ىلوألا

 نأ ىَلَ نب كِل َدََ ِهئَرَوُم ٍتْوَمب هم لبق َحَسَف وأ ُتراَْلآ َراَجأْوَلَو
 نإ

 . ّحَص اَنْيَم َناَبَق ُهَتاََح اًناَظ ِهْئٌرَوُم َلاَم َعاَب ْنَم

 هيلا لِقني مل قدا لبق اَديِشَر َعلَبف اًْيَس هِلفطل ْيِلَولآ ّرتش أ وُلَو

 يف اَمُهاَكَح ِنْيَهْجَو ْنِم هْجْؤَألآ ىَلَع ٌيِلَوْلِل ىَقْئَيَ «هِرخبْلا» يف اَمَك ُراَيِجْل
 . ٍطْرَّضلأ راّيخ يف اَمُهاَرْجَأَو ءارْحَبْلا»
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 :ْىَأ ء(اَمْهَلَو) ولو ٍلّوَذلآ عوتلآ َنِم يناَنلأ ببّسلآ يِف َعَرَش مث
١ 

 وع اص

 َءاَقيِإ اَطَرَشَأ ٌءاَوَس ءاَمِِدَحَأل وأ اَمُهَل (َراَيِجْل اَطِرَتْشَي ْنأ) . ِنْيَدِقاَحَتُمْل

 َكِلَذ اَطَرَشَأ ُءاَوَسَو ؛ ميم دْبَعْلاَك َيَمَْأ ن ْنِم ْمَأ امِهِدَحَأ ْنِم ْمأ اَمُهْنِم هرثأ

 يخل توين الإ يختل هِطِراَِل لو ها نّيينَأ ْمأ ٍدحا

 ِنْذِإ ِرْيَعب ؛ ينج لَو رحال هطْرَش اًمِجَِحَأ ليكَول َسْيَلَو راَيِحْلآ ِنَمَز يف

 .هيلَ هلَكوُمل هَطْرَش ُهَلَو هِهِلّكَوُم
 ”الث ىلإ) َةَيلاَوَتُم ٍطْرَشلأب ةَلِصَتُم ةَلِصتُم َةَموَلْعَم هم ُهَطْرَش ُزوُجَي جي اَمَّنِإَ

 6 ٌدَّدلأ َْلَع ْتَداَر ؤأ ةَلوُهْجَم دب دق ذأ قيطَأ ول ام فال كَ

 :مُقَر كلكم # كِلْسُمَو 45031١ مقر ل١40 ُيِراَخْبلا نْيَحِبحَّصلأ» رَبَخِل َكِلذَو

 ٌّنَسَح :َلاَقَو 236١ :مُقَر 2007 /* ُيِذِمَرَتلاَو 4000 :مُقَر ك,م37/*“ دوك وُبَأَو 419

 (ماَي خلا اة

7 2١ 

 : مُقَر 20 /؟ ُكِاَمَو ؛0911 :مْفَر 231/5 ُدَمْحَأَو ؛ 4484 :مْفَر 3551 /1/ ُِئاَسَنلآَو ؛ٌحبِحَص

 ْمِكاَحْلَأَو ؛0001 :مَقَر 2477/١١ َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟1 88١ :مَقَر 75 : ةَحْفَص ُنِسِلاَيْطلاَو ؛؟ 4

 1١379[« : مقر كالا“ /* ْنَقَهْيَبْلاَو ؛ 1984 :مَقَر كالا /* َةَاَوَع وبَأَو ؛١١15 :مُقَر 5

 يف ُعَدْخُي هلأ كور شآ ٍلوُسَرِل َلْجَر َركذ :َلاَ اَمُهّْنَع لآ َيِضَرَرَمُع نب ِنَع

 ٍةَعْلِس لك يف ِراَيجْلاب َتْنَأ مث ؛ةبالخ آل : ْلَقَف َتْحَياَب ْنَم :هّل َلاَقَف وُ

 ركب «ةَبلَخَو .ماَيآ هناكَ َةَدْهَع ُهَل َلَعجف : ةياور يِفَو «لاَيَل َتالث 7

 ْ ةَعيِدَحْلآَوُنَْعْلا :ِةَدَحَوُملأِبَو ِةَمَجْعُمَ
 ْرْشلَأ ىف ٌرهتشا : اَِلْصَأ» ك ؛ةَضْوَرلآ» ين َلاَ



 « عاَجش ىبأ ٍظاَفْلَأ ّلَح يف ٌعانفإلا» "0

 م د6 ثم ادهم دم ا. اد. ا. واه د. اة. ا. اف و اهو او واه واف ده واو هداف هاه وأد. ها واو هلو .او ا هده ده دوا ه ده ده هده هو هداه ولاه

 0 م. * ري 2 ء سمس م 2 00 ا هس ليل

 نيح نم ةطورشملا ةّذملا ٌتّسْحَتَو ءمايآ ةثالث رايخلا طاّرتشا نع ةَراَبِع

 . هِسِلْجَم يف مَ ِدْفَعْلا يِف طرأ ٌءاَوَس راّخلا ٍطْرَس

 ِهزاَوَج ىلإ ئّدأل آَلِإَو ُدَقَعْلا َلَطَب ِدَمْلأ ّنِم ٌراَيْخْلا ٍدَقَعْلا ىف طرش ْوَلَو
 و

 هِموُزَل َدْعَب

 هر سمس 2 كر 6 0 7 مَ 7 2 هع

 يف كلَمِلأَو ءزاَج ةثالث وأ ٍناَمْوَي رخآللَو َمْوَي نْيِدِقاَعلا ٍدَحآأل طرش و

 اَمُهَل ٌراّيخلَأ ناك ْنِإَف ءِرَتْشُمَو عئاَب ْنِم هب َدَرْفنأ ِنَمِل راجل ِةَدُم يف عيبَملأ
 0 هاهو 1 2 32 س © هر عج 2 رص ير < ها ور

 الِإَو ٍدقعلا نيج نم يرتشملل كلملا نأ نا تل 3 0 ؛فوقؤمف

 وأ ٍطَْشلأ ة قف لَ

 ْتْيَحَو ءِرَخآلِل نمثل نمَتلا كله مك اَمِهَِح 2 ميلا كلي مح دع و

 . نتا كم فق قو

 ؛ ٌةَتْعَفَرَك َمِيَبْلأ ُتْحَسَف 2 َدُم يف ٍدْقَعْلَأ ٌحْسَف ُلٌصْحَيَو

 يبل ْحْسَف اَمُهَل ؤأ ُهَل يلو عاب ْنِم جوت ةراجإو عبق قات ءْطَوَع اهيف ُتْرَصْنلَو ؛نيصنأَع «عيبلا تْزَجَأ : رتب اهيف َُرَجإلاَ
 ُةٌؤْطَو ُهَل ُرَوُجَي ب ل نكل ءاَضيَأ ثم َكِلَذ َحَصَو هْيَلَع ِءاَقَبل ٍمَدَعِ اعل

 هَل وأ هَل ُراَيِحْلاَو يِرتْشُمْلا نم ٌروُكْذَمْلا ٌفْدَصتلَآَو ُهَل ُراَيخْل َناَك اَذِإ ل

 ُهَل ٌراَيجْلَ ناك نإ هم فا قاَبْغالَأَو ؛ ِهْيَلَع ِءاَقَبلَأ هراَعشِإل ءعاَرْشلل ٌةراَج |!

 أَي ْملَو اَمُهَل َناَك نإ فوُقْوَمَ عاب اكن يع ُمِاَبْلأ ُهَل َنْذَأ أ

 هاو ترس 2 2 3 2 000 60 وع هر # 1

 ْنِإ ٌةَحيِحَص ُةَيِقَبْلاَو ؛ٌماَرَحَف الو ُهَل ٌرايخلأ ناك نإ ٌلالَح ُهَّوْطَوَو .عئاَبلأ



 7 1: يهم رو مها امج رق
 ؟ ٌينيبزشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب

 رح

 ٌةَداَج اجب ذأ احس ْءْطَوْلآ نوُكيامّنِإَ ام الإ غياب أ ُهَل َنْذَأ وأ ُدَل ٌراَيِجْلا َناَك

 َقّلعَت هرابخإب ْوَلَوُهَُتونَأ ْتَناَب ْنِإَف «نئْنُ لَو اَوَكَذ ال نأ ٌءوُطْوَمْلأ َناَك اّذِإ

 11 كلذ 1

 هيلع ءاقَبلأ مَدَعِب عئاَبلأ َّنِم اَمِهِراَعْشِإ مَدَعَل يرتْشُملا َنِم َةَراَجِإ الَو عئابلأ

 هيلَع ِءاَقَبلأب يرَبْشُمْلآ َّنِمَو

 د: دع

 0 م ل ل سس 26 0 م م 2-6

 نظلأ أشن ٍنونظَم دوصقَم تاّوفب قلعتملا َوهَو «يناثلا عؤنلا يف َعّرش مث

 َدِحْوا إم: َلاَقَف ؛ ِبْيَعْلآ َنِم ةَمالَّسلآ َر َوُهَو ِفرُعْلاِب ةَلوُصَح ّنَظُي ام َوُعَو

 علا نصقتو ءاَيقاَب ثْيعْلا َناَكا اذإ 52) ذك (يرتْشْمْلِلَف بْنَ عيبَمْلأب

 عيبمْلا سضج يف َتَلَغَو ءاهتمبق صني حيِحَص ُّضَرَع هب ُثوُفَي ان ب
 .ُةَمالّسلَأ ٍناَيغألا يف ُبِااَعْلآ ِذإ ُهْمَد

 عْبضَأ ُمْطَق يلب مدل لبق ُبْيَعْلأ َلاَر ْؤَل اَم ٍلّوَألآ ِدْيَمْلاِ ب َجَوحَو

 والف اًضَرَغ توي لَو اَْيَش ُتروُي آل يقاَس وأ ل نة قو ةَِئاَ

 يف اَِناَوَأ يف بنو ٍرَِْلا نس ملفك رام هيف بلي ال ام ِثيانلابَو امه

 .وب ميل حصن نو وب رالف ِةَمَدلَأ

 ضَرَعْلل ِتدرْفُْمْل هصقنل هل نا ٍناَوَيَح ِءاَضْخَك ُدّولأ هب هب تّسثَي دي يذل تيعل أ[ َكِلْذَو

 لوألا رمألآب , انيتبُم يلف ٍريِْعَت وأ َيلرَس مال وأ ّيفْرَع ءاضق ْنِم هيف

.٠+ ١ 

 ماع



 ماما هم عاق ده اواو هو هاف هاه دو اه او واه ةاهف فاه ف افأو ه4 هاف واو او اه واقف عاف ه هه هاف ا« اه يه هاه ا هاملا»

 ةَميِهَب ْوَأ ْناَويَحْل َناَك اًقِقَر ٌيِصَخْل ُهَل ُحْلْصَي اَمِل حْلْصَي ُهَّنِإَف ءلخفلا َنِم

 ٍناَريثلأ ي ُهْحاَمِحَو ملأ َةَبوُيْتَك ٌنوُكَيَف ءٌءاَصِخْلأ ِناَرْيلَأ يف ُبلاَغْلا ُدَعَن
 وكي ْمَل ْنِإَو ُهَاَإَو ُهنقِرَسَو يقر انو كِل ةَمِقْلأ ٍصْقَتِل ُهْحْمَرَو ُهّضَعَو
 اًقالخ ءاَريِبَك وأ َناَك اَريِغَص ءتْنَأ ؤأ َناَك اَرَكَذ ءُهْنَع بات ؤأ ُهْنم كلذ

 َناَك ْنِإ ِِناَنُصَو ءِفيِظَْتلَأب ِهِلاَوَزِل لَم ٍناْسَألا حّلقِل ٍمَمْلآ ُرْيَمَت ام

 كرت كِل وَ ذأ - عيا و ٍقَرَع ٍضِراَعل نال أ فتشت
 ٍضْبَق لبق بعل َتَدَحَأ ءاَوَس ؛ةَداَعْلا َفَلاَخ ْنِإ شارل ُهَلوبَو الق

 ْنِم ٍذِئيِح َميبَمْل ل .ضبقلا و ُهَدْعَي َتَدَح مَآ َدْقَتلآ َنَراَق ْنَآب يل
 سلا

34 

 وع وهو
 . هتفصو هو رج اَذكَف .عئابلأ ْناَمَض

 دي عع .ضبقلا ىلع مد ببسِل ةتسآو ضبقلا َدَب َتَدَح ؤ

 هبيَس ِمُدَقَل هل هنأل يِرتشُمْلا اهلج ضبا ىلع ٍةَمَس ينجب , عيبَمْلا قِيلَ
ًًّ 

 دنا

00 
 ةهرسص ماو

 َنْشزَأ آلَو هَل آَوايخ اف هب اًمِلاَع يِربْشُمْلأَناَك نإ 0

 ضن لَ ياس الع قو للعب ملا يمت ميلا خلا

 ٍضَرَمب تامل ام فالي ل أ ءيش الق هب اًمِلاَع رت نحن ل
8 

 عمي هس و
 انيش دادزي ن َضَرَمْلا نأ ؛ُعئاَبْلأ هنَمْضَي 1 ُهنَمْضَي الف يِرَتْشُمْل أ ُهَلِهَج ِهِضْبَق َلَع قباَس 1092

 اَمَوُهَو ءٍضَرَمْلا نشزَأ يِرَتْشْمْلِلَو ؛«قباّسلِب لصَْي ْمّلَف ءٍتْوَمْلا ىَلإ ايش



7 
 3 3 ع ١ ا 9

 8 0-7 ١ ا <

 . روفلأ ىلَع

 الق هب اًمِلاَع يِرتْشُملآ َناَك ْنِإَف ءِنَمْنلآ َنِم اًضيِرَمَو اًحيِحَص عيبُملأ ٍةَمِِق َنْيب
 ْ ل

 يف عئاَبْلا ىَلَع َيِهَم رتل َُنْؤُم ٍضَرَمْلاَو ةَدرلآ َيتلاسَم ىَلَع ُعْوَْتيو
 .هِذَه يف يِرَمْشُمْلا ىَلَعَو «َكْلت

 ذأ ًناَويَح َعاَبْوَل امك وهف ءِطْرَشب ُهَلوُصُح ُهرَظُب اَم َوْهَو يِناَّنلآ ُرمَألآ امو
 ٍناَوَيِحِب | ٍنطاَب َبْيَع ْنَع ري عيبمْلآ يف بوُبْلا نم ِيءاَرَ طش ُهَرْيَغ

 ِبْبَع ْنَعَأرتي ب الَف ِروُكْذَمْلا بْيعلأ رْيَغ فالخب ُهَلِهَج ِدْقَعْلا َلاَح هيف ٍدوُجْوَم

 اَعَلَطُم ضنقلا َلْبَقَو عْيَبْلا َدْعَب َتَدَح نكلل «هيف الَو ِناَوَيَحْلآ ِرْبَغ يف

 يف ٍرِهاَظ ِبْيَع ْنِم اَلَو ءِدَْمْلأ َدْنِع اًدوُجْوَم َناَك اَم ىَلِإ ٍطْرَّشلا فاَرِصْنال
 -  .ةَِلَع ِناَويَحْلا يف ِنِطاَب ِبْيَع ْنَع آلَو آل ْمَأ عاب هَمِلَع ِناَويحْل

 مل اَهْنِم ٍدوُجْوَملآ َعَم ْوَلَو ضن لبق اَهْنِم ُتدْحَي اّمَع َةَءاَرَبْلا طَرَش ْوَلَو
 - .هتوُيث َلْبَق ِءْيَّشلِل ٌطاَقْسِإ ُهَنَأل ءطْرَّشلآ َّحِصَي

 هب ابيع َمِلَع مْ يِرتشُمْلآ دنع هن يملا يب ولآ ُريَع ُعيبَملا فت َْلَو

 .عيبمْلا تاَوَقب ولأ رذَعتِل ضْلآب َعَجَر

 وفا ذب ايم ن6 ا هنأت عب بق نلت ةركلعلا وت نأ اك
 .اًبر َكِلْذَو ؛هنِم ركب اَباَُم هْنِم يقابل ُريِصَيف ءُنَمَّلآ َصَقَنَل لِ هيف

 ْرْوَملآ ُر ٌرْيَبَعَيَو ٍرْذُع الب ٍريَتلأِب لطي (ِرْرَمل ىَلَع) ِبْيَعلأِب ا

 َكِلذِل ليِمْكَتَوةَجاَح ِءاَضَقَك اَمُهُنفَو َلَخَد ٍلكأَو ٍةالَص ْوْحَن 3 ءْضَي الق ّهَداَع

 تف 0



 مان اه له اي دوه ده ده يه اوه مداه اه ا.ه و هو ده أو . اه هاف هاف أو هاه هاه ا.ه هاه عاق هاو هادم ادو هاه و اواه هو واه د ىلاه

 2 م هرم 2 رم سمو نإ م م 2 5 52 هس

 ْولَو يرتْشُملأ ُهُدُرَيف «هيف ريسّملا ةفلكب اًرذع لّْيْللأ نؤك ةَعْفَرلَأ ْنْبَأ َدّيِقَو
 مِكاَحْلِل َرْمألآ ُعَقْرَي ؤأ ءهِئِراَو ؤأ هِليِكَو ؤأ هِلَكَوُم أ عئابْلا ىلَع هليكوب

 ُهنأل ءِْيَلَع ُدِرَي ْنَمِم ِدَلَبْلاِب ٍرِضاَح يف ُدّرلأ يِف ُدكآ َوُهَو هل هل [ِمِكاَحِل]

 عام 2 و ه1 ياسا ىف هج ما هس

 عئاَبلاب هراّرضإل ءرْهقلا َّدَّرلا طقس ٌبْيع ير ا دنع ةردح ولَو

 رس _َ 2 8 2 0 22 هر هر هرم 0 7 2 0 2

 منق وأ ثداحلل ش أ الب هيلع ىرتشملا ُهْدَر عئاَبلا بيعلاب ر نإ مث
 و 02 ص 8 13

 07 ل لا 34 0 ها 000 م هم ه م .َء 60

 ىلع يِوَبّرلا ريغ يِف اقفتا ٍنِإف « عئاَبلا هب ضْرَي مل نِإَو ميدقلل شزأ الب هب
 - ع 3 "6 ا < 6و َ 02 ًٌء 2 ًّء 60

 ٌبِلاَط َبيجأ الِإَو ءٌرِهاَظ َكاذف ميِدقلأ وأ ِثِداَحلِل شزأ َعَم ٍةَراَجِإ وأ خْسَف

 ٍدَقَعْلأ ريرقت ْنِم هيف اَمِل ٌعئاَبْلأ مأ يرتشُملا ناكأ ٌءاَوَس ٌككاَسْمِإل
 سهو يغض هةسصار رص 0 20 ع ور رف يت ذ يي سل آ17 يَ

 يرتشملا ىلَعَو «ثداَحلأ شزأ أ هيف نّيحتْيف ءّئوبرلا اًمأ

 الب ُهَمالْعِإ ّرخأ نإف ءَمّدقت اَم َراَتْخَيِل ميدقلا َعَم ِثداَحْلَأب اًرؤف عئابلآ ُمالْعِ
 < هسا مهر 7 مم ]ا وعم 9-5 0 00 7 و
 ال بي ْوَلَو هب اضّرلاب ريخاتلا راعشإل هنع شزأ لَو هل َدَر الفر ثنع ثدح هب اضّدلاب يخاتلا راعشال هنع , ْسرأ هل ذع
 سهو وع ير ع” وي 8 2 هس 0م ص ًَّ ىئل امو

 در هصعب ذودم ٍريوقتو ٍزْوَجَو ماعن ضِيَب رسكك ءهنودب ميدقلا فرعي



 مام ام ام اع اد.ع ام مه و واو هاو واف ده ده دق دع فاهم عاف واف د. وام دع اهاه دع ده واه م« او اف او دم ده اه دم د عاقفو و ده ف اهلا#

 .هيف ٌروُذْعَم هنأ ِثِداَحْلل هْيَلَع ش زأ لَو ميدل ِبْيَعلأب

 َرْهَف ءٌيِلغِفْلا ٍريِرْعَتلَب ُهَلوُصُح ُنَطُي اَم َوْهَو ءُثِلاَثلا ٌرمَألآ اَمَأَ
 اَهَعيَب َلْبَق اَدْمَع اَهِرْيَغ وأ َةَقاَنلأ َبْلَح ُعِاَبْلا َكّرْتَي ْنأ َيِهَو ءةَيِرْصَتلَ

 ةلوكأم نا نو لاخلا يِرتْشْمْلِل تك «نيلا فَ يريْشمْلا "متي
 ةاَرَصُمْلا تدع ولو ل لق َنِإَو بوُلخَمْلا بلآ َلَدَبِرَْ ب َعاَص اَهَعَم ٌدَر
 ّنِم عاّضلأ ٍرْيَغ ٌد ىلع مَ اذ ادله ؛ْيَلَع ص اَمَك َهِددَعب عاَصلأ دعت

 2( وأ ءْبَلُْت ْمَل اَذِإاَم فالخب آل | مَ ُنَيَللآ فِي ءاَوَس هرْيَغَو نبذل

 دل

 ع ةييَمْلاب همي دق نك هبا رمت ني طلاب رئتلآ يف ربل
 م

 م

 نإ رقت دب برب :َليق يرش
 محتل اَهراَيِخ ُنصَْخَي الَو ءِروَمْلا ىَلَع ةيِرصّتلاب لِماَجِْ ُراَيجْل ُتْينيَو
 ابا معمل هلو راجل نازي نم لوم لكي ل

 َضَوِع آل ٌنمجَن ِناَنَألآ ُنَبَلَو ءاَيِلاَغ ُهْنَع ٌُضاَتْعُي ال ب ةَيِراَجل َنبَل َّنأل ؛ نبذل

 .ُهَل

 د د

 قفص قيمت ْنِم هيف اَمِل ةَقْفَص َعيب اَم ضْحَب بيع اره كري ال : :ٌموُرُ
 كس و م

 لضألا ِهِتََفاَومِل هِنمَيب ُ عياَْا َقَدُص ُهثوُدُح ُنكْمُي ٍبْنَع مَدِق يف اَقلَْخآ وَلَو

 . يم رْيَجْمْل .«مهوُيِل» :َةَحشن ىف 22(



 ةلصّتْمْلا نَمَّتلَأ وأ يملأ يف ايلا ءِهباَوَجك ُفِلْحَيَو ٍدَقَعْلا ٍراَرْمَتْسَأ َنِم

 ءاَمُداَرِْإ نكي ال ذِإ ءٌدّرلأ يف ُهَعَِت ٍنْمَسَك

 ّيِهَو بعلب لآ تمت ال ٍةرج : لَو ٍدَلَوْلَأَك :َةَلِصَفْممْلا ةداَيَزلاَو ؛ٌدَولآ يف

 عرق اَهَّنأل ضيق لبق د ْنِإَو ع اب وأ ِرَتْشُم ْنِم هكلُم يف ْتَّلَصَح ْنَمِ

 لك َءاَم رمل نّ اًهْدِيِدُي يِذَّلأ نَحَّرلأ ِءاَمَو ِةاَنَقْلأ ِءاَم ُسْبَحَو

 َناَيْجْلا تبكي هَل ُديِعْجَتَو ِرْغَّشلا ُديِوْسَتَو هْجَوْلأ ٌريِهْحَتَو يل دنع امهم
 34 ةهااس ا

 لول بيك د وكره تكل مخك امي نقلا بز خطل ال

 . رّرُع ٌريِثك هيف ف َسْيَل ذِإ

 دغباأل) ٠ ةَيِقِئَت ال عْطَق ٍطْرَش ٍرْيَغِب :ْيأ ء(اَقَلْطُم ِةَرَمَّثلآ ُعْيَبٌروُجَي الَو)

 لوض ملأ ِتَناَك ُكاَوَس اا طْرَشِبَو اَهِطَق ِطْرَشب ٌدوُجَبق «0اهحالَص دب

 ُدَمْحَأ] اَهِحالَص ودب لبق ِةَرَمَثلا عَِب ْنَع ىقن كُن ءهِرْيَِل مَ اًمِهِدَحَأل

 .[ ١١86 : مقر 217/5 ُنِقَهْيَبلاَو ؛ 1

3 
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 قراقلا ئغَمْلاَو نالت الثل اًرخألآ َنِم ٌّلُكب َقِداَص َرُهَو ودب َدْعَب ٌروُجَيف

 تعي ذإ الشلال ناز رك هيل نبل أ

 .غتلا ذو جيل رجل نع عَ

3 

 ُدَجَّشلأ َناَك ْنِإَو لاَحلأ ىف
 م 4# 0 55 قى 98 3 8 ##



 70ا/ ٌِنيِبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 مه ده د. د. او و واو واو دع اعاق هلو واه عام ساه و دى هج واو هى .٠ ده هاو واو اواو ده افق عداه فاق هاو واه وااو هج

 ْمَل يِرَتْشُمْلِل ُرَجَّشلآ َناَك اَذِإَو هب اَعََتْنُم ٌعوُطُفَمْلا َنوكي ْنَأَو يِرتْشُمْلل

 . هرَجَش ْنَع هِرَمَث طق ِهِفيِلْكَل هك ىَنعَم ال ذإ ٍطْرَّشلأب ٌءاَقَوْلَأ بجي

 لضألآ ُعْي مَن ان انهت نأ ٍليْرَش الب راج ةَرجشلأ عمةَرمتلا تعين

 ىَلَع اًوُْجَح هيف َّنأل اَهطَ ٍطْرَشب ٌروُجَي آلَو ََماَعْلِل ٍضّرَعَتُم ُرْيَغ َوُهَو

 .هِكَلُم يِف يِرَمْغُمْل

 ٍطْرَسب لإ حالّصلآ َوُدُب َلْبَق اَمِهِوحَنَو ِناَجنِذاَبْلاَو خطب ُمْيَب ُحِصَي الَو
 00 . م اَمِل ل وألا كلام نم عيب نو ءطَقْل

 .ِدّمَتْعُمْلا ىَلَع ِةَرَجَّشلأ ّعَم ةَرَمَّتلأ أ عيبكم ِهِلوُصَأ َعَم ُهَعابْوَلَو

 َنِم ِدوُضَقَملا ٌروُهَظ حالّصلأ ٌوُد م َدْعَبرَمَّثلَآَو عزل يبل طري

 0 َماَمِك آل امم اَمُهَّنَأ ِبَنِعَو نيتك ِبِئاَخ ُمْيَب َنوُكَي الل ةَرَمَتلَأَو

 ُهِصَب ال لثشلا ي د سّدعْلاو ةطنجلاك هع ائري ال امو وليس يف روف

 ْنِم َسِيَل ام ٌريتْسُم نم ٌدوْصَقَمْل َّنَأل ُدَعَم هَحَم لَو «هراَتِتْسال هِلْيُْس َنوُد ُةْعْيب ةَعبب

 عا ١ 1

 رم 5 نم دم َم ٍحالَص و . "”سساَرّدلأ َدْعَب اًهِنْيت يف ةطنجل 5ك هجْكاَص
 0 9 عمو ع آ يع يع 0

 ِندَلَبْمْل ِلوُكُأَمْل ِرَمْثلأ يف ذ ُهَتَمالَعَو ءاّيلاغ اًهيِف ٌعلطَي ةفص ةغولُب هرْيْغَو
| 

 ضييألا باك هن نوما ريع يفد ٍداَوَّسَك اًموُحَن أ ٍَرْدُخ يف ُهذخأ

 عّرلأ يِفَ «لكألب اَيِلاَغ نأ ءَنِقْلَأ وْحَن يِفَو ؟؛ هيف ِءاَمْلَ َناَيَرَجَو ُهنيِل

 . هروُهْظُك َّلَق ْنِإَو ِهضْعَب َحالَص وُدُبَو ةْحاَتِفْنَأ دْرَوْلأ ىِفَو ُهُداَدَتْشأ

 هو 2 كك 00 م همم 0 سمس اوم هاس ال و 0 0

 . ٌيِمِرْيَجْبلا .اَهَسَرَد ىنْغَمِب اَهُسوُدَي ةطنحلا َلُجَرلأ ساد ُرَدْصَم «(ساّيّدلأ» :ةْحْسن يِفَو )١(



 ٍظاَمْلأ لح يف ٌعاَنْفإلآ » 704

 . َّنَبَللَأ الإ اًبط رو هِسنجب اَيّرلَآ هي عيب ال

 0 سام نضر سلو 2 يو يووم

 َدْنِع اَهَدْعَبَو ةَيِلْحَّسلأ لبق ُهْيَفَس ِهِرْيَغَو رَمَثلَأ نم ُهُحالَص اَدَباَم عِئاَب ىَلَعَو

 ِداَسَمْلاَو فلّتلأ نم ُمَلْسَيَو وُمْنَي اَم رذقب ءاَقْبإلا ىَرْشُمْل قاَقْحَتْسَ

 عئاَبلا كتب َفِلَت ولف «ةَيِلْحَت 0 هيف فرصتي

 ٍءاَتِقَو نيتك ير اع شار ةلخكا تلب نب

 ُبِلْغَي آل اًميِف ؤأ هيف طالتخأ َمَقَو ْنِإَف «طالتخالا ٍفْوَح َدْنِع ِهِعْطَف ٍطْرَشب لإ
 َرداَب ْنِإَف ُمئاَبْلا هب ُهَل حَمْسَي ْمَل ْنِإ يِرتْشمْلآ َريْخ ةَيِلْخَتلآ َلْبَق ةطاليخأ
 ةرايخ طقس َحَمَسَو ٌعَئاَبلأ

 اََقاَوَت ْنِإ ْلَب ءيِرَمْشُمْلا ُريَحُي لَم ةيِلْخَتلَأ َدْعَب ًطالتخالا َعَقَو اَذإ اً
 ُدَيْلآَو ءِرَحآلآ ّقَح ِرْدَق يف ِهِنيِمَيب ِدَيْلا ُبِحاَص َقَّدُص آَلِإَو هَكاَذَق ِرَْق ىَلَ

 الأ ٍحنقب (اَبَطَر هينجب) موُمطَملآ نم (اَبرلأ هيف ام ُعَْي) ٌروُجَ ب (الو)
 ب

 مخّللاب مْخْللآَو ىرضحلاب م ٍرْضِحْلاَو ءبطّرلآب بطّرلأَك « ِنْب نييِناَجْلأ يف ْوَلَو

 َنِم ُهَهَباَش اَمَو (َنَبَّللآ الإ هِديِدَقِب مْحّللأَو لاب بطل امدح يف أ

 .روُلُْ َو ناَمْدَألَاَك ِتاَعِئاَمْل
 و َيَء

 تنل درتشأ ايلنج دكت امج اًمهيف َءاَم آل ِنيلَخ لك نأ ْمّلْعأَ

 ؛ نإ رك ُدَحَأ ٌعاَبْي ال 1 ْءاَم اًمهيف ِنْيَلَح ُّلُكَو لَ



 مغ 3

 ةّريتعم ريغ نيروكْذَمل
 ْنِم مظتنيَو ءرمتلاَو بيبْزلاَو بطّولاَو بنعلا ْنِم اًبلاغ ذختت لولخلاَو 5 2 م ذآ 1 س ةعارر 25-يو ع 2 هو

 .َلئاَسم ُرْشَع لوُلُخْلا هِذلَم 2 1 1 2 ريو هر 8
 1 هدْمَي اَم م ل هه 2 4 ها عدس 2

 الو .مدعت ام عم هذخ مث هسفن عم ٍلِحآَو ذخأت ل نأ َكِلذ ُطِباَضَ

 كن"

 - :اىرخأ زم ةذشت الق اذنه هَ ُةَنْدَدَع ُدَق َكْنَل هلْ اَم َعَم هُدُحَأَت

 .هلطمب بنص لح عتب : كلذ ّ
07 

1. 

 2 . مي ا

 ريس ياو

 .هفمب بي رع عب:

 هلثمب رْمّشلآ ( - عيب : ةَعباَولأ

 يلا كب يل لخ خي تب اَنْلَأ
7 

 .بببّزلأ لب بدع < ُعْيَب :ُةَسِد انتل

9 

 را لب بلا انش اسلا

 . بييّزلآ لحب بطُولآ ّلَخ ْعْبَب :هنِ ةنم

 ا ع

 .رْمَثلَأ لحب بيزا 1 لَ ُعْيَي : ةَرِشاَعْل
31 3-4 



 الك
0 
 0 عاج يبأ ظاقلأ لح يف ٌعاَنَ بسأل

1 : 

 .ه 2 هم او اع ا. ىو ىو و ده د. واق واو ع اع يد دهاه عاف ع واو هاف و هاه هاف روف هلو ا. ا.ه ا. ا.ه واه ساعه عاق هاف #

 . عْنَملأِب ةَسْمَح يِفَو زاَوَجْلأبُمَرْجُي اَهْنِم ٍةَسْمَح يِفَق

 لح «بطُو َّلَخِب بطر ُلَخ ءبَنِع ّلَحِب بَنِي ُلَخ ىلوألا ُهَسْمَحْ 16
2 
 هم

 ٌةَسْمَحْلاَو ؛ بْطُر ْلَخِب بيبر َّلَخ ءِبَنِع ّلَخب ِرْمَت لَخ بَنِي ّلَخِب بطُر

 بيلي بي رف لب بك لَ ءبيز لب نم خخ هيأ
 رت لب سيد لح ِرْمَت لحب ِرْمَت ُلَح

 يف ٍرمَب اًصَْخ ِلْخَتلآ ْنَلَع بطل ُمْيَ يب َوُهَو اال ذك ؛ٍلاَمَك ةَلاَح
5-7 

 نيف لَك ضزألا يف بيب اًصْرَح رِجّشلا ىَلَع بِ هلأ وأ الْيَك ضزألا
 عْيَب يف صحو كي هنأ ؛ هلثمب ِفاَعَجلآ ريِدقَتب اًديِدْحَت : قُسْوَأ ةَسْمَح َّنوُد

 : مقر ٌيِراَحبْل] . سؤ ةَسْمَح يف دَأ قُسْؤَأ ةَسْمَح َنوُد اَمَف اَهِصْرَحب اَياَرعْل

 ُيِعفاَّسل َدَحَأَ ِهتاَوُر ُدَحَأ ِنْيَصُخ ْنْب ِهُواَد كش . [1 0“ ؛ :مقر ِلُْمَو 5

 هْيَلوَق رَهَظَأ يف ٌلَمألآِب
 مثل ميل ضب ناقل ل رمش :و هوا نيفْفَص يف اود اَم لعد

 نذل مزكلأ ٠ بْنِعَو لخدلأ بط يف ًةيِْخَصاَ ءالْبك م عِئاَبْلأ ىلإ بيرل وأ

 .عوقطتب موقت

 اَهّنَأل ِِنْوّللَو ْخْوَخْلاَك ٍراَمْثلأ يِقاَب يف َياَرعلأ لْثم ُعْيَب ُروُجَي الَو

 رقاب لا نب عت الو ءاهيف صَل تي الذ قلابة

 ةَصْخّدلأ ِثيِداَحَأ قالَطِإل



 “1 َيبيبرَشلا بيطَخْا َدَمْحَأ نب ٍدَعَحُمِ

 1 تلا 5 ] و.

 7-0 يب

 1 و لاح ةلكلا م 0000
 الخ وَمَو اح ملّسلا َحِصَيَو ع

 8-2 7 51 أ

 “ذأ
ّّ 

 وععرو 2 07 20 06 20 ره 2 ماو م

 ةَعل ٌملّسلأَو ؛َفَلَسَو َفلُْسَأَو َمَلَسَو ملْسأ :لاقُي ءفلَّسلآ :ُهل لاقّيَو
 و 0 رم ورو 2

 مددت د أوما كح حرا اهيأكي # : لاَ لو مجالا لِ هي لضألاَو

 ل

 لسمو ةففرحات : مَكَر  ُيِراَخْبْلا] انيَحيِحصلا ٌريَخَو يللا ين ْتْلَرَ : اًمُهَنَع

 ىلإ موُلْعم ٍتْوَوَو ٍمولْعَم ليك يف مَ ِءْيَش يف فَلَْأ نم : :[1504 :مقَر

 . عوُببلا َلَّوأ ْيَصُمْل ماَلَع يف مّلسلا فيت َمدَََو ؛«مولْعَم لجأ

 يتلف ُلُجَوُمل ام انآ ءاَمِهِب َحَّرَصُي ْنأب (الَج ومو اَلاَح ُمَلَسلآ ُحِصيَو)

 .ِرَرَعْلا ِنَع هِدْعْبِل ىلؤأل البق ُلاَسْلَأ اًمَأَو « ءاّمْجالَ
2 

 . لجَوُمْلاِب ٌحِصَتَو لاَحْلِب ٌحِصن ةباتكْلأ 1

 اني ُلوُلُحْلاَو قيقّدلأ ٍةَرْدُف ِمَدَعِل َبَجَو اَمّنِإ اًهيف َلَجَألآ َّنَأِب بيج
# 

 اها

 واما +

 أحد "مك

0 

 ٌلْبَق اَقَدَفَت وَ وول لبق دفعا سجس يف لاَ سأ ارمي طرشي
 د
 ع

 ْمَل اميف َلْطَب ِهِضْعَب هب ميِلْسَت لبق ذأ ٌدقعلا َلطَب ه مز وأ لاَملآ ِسْأَر ٍضْبَق

 يف اًراَنيِد َكْيَلِإ ُتْمَلْسَأَك َقِلْطَأ ْوَلَف «هيف مَّلَسْمْلا َنِم ةلباَقُي اميِفَو لضصتي



 ) عاَجّش ىبأ ٍظاَمْلأ لح ىف ٌعاَنقإلآ 0 تك

 ْنَأَو « ِةَفّصلأب اًطْوْبْضَم َنْوَكي ْنَأ : ًطئاَرَش سمح هيف َلَماَكَت اَمْيِف
 ٠ هلا مص ٠ عرم ٠ مسه 1 2 7 عر

 3 ةرْيغ هب طِلَتْحَي ْمَل اًسنج َنْوكَي

 .َكِلَذَراَج رئت َلْبَق ٍسِلجَمْلآ يف َمّلَسَوَويدلآ َنْبع مَ ءاَذَك يف يتمذ

 ُهَعَدْوَأَو ِسِْجَمْل يف هيَ ُهَلَسْمْلا 4 ُهَضَبَق لَو ؛ ِدَقَعْلأ ميِرَح َنسِلْجَمْل نذل

 اَذَكَو كْلْمْل َموُرَل يِعْدَتْسَت ل ةَعيِدَول نذل راج قّدَمَتلَ لبق ٌَمْجْلأ

 ءاَبّرلأ باَب يف «ةَضْوَّرلَأ لضأ» مالك هاَضَف امك ِهِنْيَد ْنَع ِهْيَلِإ ُهُدَر ُروُجَي

 . نْيَعْلآ ضئقب ضيقت ضم ةعفتم لاَ سر ُنوَك وُجَيَو

 .هِرذَق ةقرخم ْنَع رفخت لامْلا سر َيْؤرَ

 : (طتاَرَش ُنْمَح هيف) . َعَمَتجَأ : ْيَأ «(َلَماَكَت اًميف) الِمَّلَسُي اَلَو

 ْزِعَي ال يِتَلآ (ةَمَّصلأب اًطوُبْصَم) هيف ُمَلَسْمْلا (َنوكي ْنَأ) :ُلَوَأل
7 007 

 َِقِرَألَو ٌتاَوَدَلَأَو ٍباَيْاَ رامثلأ ََو ِناَمْدَألأَو بروثُخلاَك ءامدوَجَو

# 

 2 َكِلْذ وْحْحْنَو «ٍصاَصََرلَأَو ٍديِدَحْلَاَو راجحألاَو باشخألاَو فاوض أو

 ؛هيف ملأ غ عصي ال لبلاك اهب ُطَبضُي ال ام ِتاَفّصلب ُطَبْضُت يِتَّلآ ٍلاَوْمَأ
 ريوق مم 1

 ةَيِراَجْلآَو ِرِهاَوَجْلآ رِئاَسَو ِتِقاَريْلاَو رابكلا ٍوُْوُللاَك ُهدوُجُو ٌرِهَي اَم اَذَكَ

 وهب طلَيْخَي م١ اًدذحاَو (اًسنج) هيف ملل (َنوُكَي ْنَأ) : يِناَتلأ 00

 ناكر ِدوُصَقَمْل طلَيْخُمْلاَك فدوْصَقَم ٌطبضُتَي ١ اطالتخأ (ةديع) نسنج

 ىَلَع هلاّمتشال بكرم ٌففْحَو َةَيِلاَغَو ٍنوُجْحَمَ ٍةَسيِرَهَك طبَصَت ِِ يل

 َدنآَواَديِدَج َناَك ْنِإ هيف ُمَلسلآ ٌحَص اًَرْفُم ُتفُحْلآ َناَكْنِإق ةَئاَطبَو ٍةراَهظ



 ندع ٌينيبزشلا بيطخل أ َدّمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

  هتلاعإل ُراَّلآُهْلُخْدَت مَلَو مل ساص وك رع مم ََ

 ساو ا م عم د 00 . 0 رس وم فار 3 86 .٠

 اًدّرْعُم ناك نإف «طولخَملأ قاَيرتلا يف حِصَي الَو «َعنَتْمَأ الِإَو ءدلج رْيغ ْنِم

 هيف ملَّسْلَأ ٌراَج

 و
0 

 اها ٌطبضَُت اَلَو ةَدوُصُقَم اَساَنْجَأ ُعَمْجَ اَّنَأ ِناَوَيَحْلأ سوُؤُر يف ٌّخِصي ال

 . ٍطبَضنُم َرْيَغ ُريِصَيف :ْيأ «(هتلاَحِإل ُراَنلآ ُهْلْخْدَت ْمَلَو)

 فاليخأب ٍضَرَعلا يفالتخال يِوْشَمَو ْموُبْطَمَو ِرْبْخ يف ُمَلَسلآ ُحِصَي ال

 ٍلَسَعْلاَك ءوران ُريئ رثَأَ طبَضنَي م فالخب طْئّضلَأ ِرّذَعَتَو « هيف رات ريثات

 َلاَم امك اَهيِف ُملَّسلأ ٌحِصَيق صيف ءاَيبلاَو سْبَدلاَوٍديِناَمْلاَو ركْسلاَو اهب ىّمَصُمْل
2 

 . ُدَمَتْعُمْلا َوُهَو ظَةَضْوَرَلآ» يف ٌيوَوْنلأ هحيجَْت ىلإ

 . ابَرلآ يِف امك ٌحِصَي ال :َليِقَو
7 7 7 

 5 8. 0 م ىع 1

 ٍٍ و ٍرْذَقَك ءةواَرْجَأ يفكْخُم يف ُحِصَي الَو ءاَبّرلأ باب قيضب َقّرف

80 

6.1 

 و

 .اهِطْبَض ردت ِةَلوُمْعَم ٍتْسوَو ةَاََمَو مُقْمُقَ

 . اهيِف ُمَلَّسلآ ع ُحِصْيف ءبِلاَف يف ةَبوُبْضَمْلا ةَلوُمْعَمِب َجَرَخَو

 يف ّخِصَيَو ءِظَلِغلأَو َةَقَرلَأ يِف ِءاَرْجَأْلا فالتخال ا
5 # 
 ع

 .ِةَرَوَدُم وأ ٍةَعّبَرُم لاطْسأ

 اًمِهِدَحَأ يِف لَو اَمِهِلْثِِب ال اَمِهِرْيَعب ِريِناََدلأَ مِجاَرَدلأ يف 57

 . داَجَوُم وأ َناَك الاخ ءرَخآلاَب

 ُفْنِص فلتخأ ِنِإَف «ٌيِكرْتك ءهِعْؤن ُركِذ قِقّرلأ يف ٍمَلَّسلآ يِف َطِرْشَو
5-9 

 م ١

1 

4 



 ِهِفَصَو ٌعَم .َضيْنَأَك فلتخأ نإ هِنَْل ُرُكِذَو ُهُرْكِذ َبَجَو : ٌنيِموُرَك ,عْوْنلأ
 ألو وَ رثذو نين سنخ ناك م رخو «ةرغشب هضاب فذ

 لَم نيس عَس َنْبآ هنو طش ول ىَتح قلو نْسلأَو بفضَولآ يف اير
 يفَو مالتخالا يف يقل لوف ُدَمَْيَو هَلْ ا ٍناَصَقن الَو ٍةَداَيز الب

 ُلْوَمَف لَ ىالْسِإل يف دلو نإ ِهِدّيَس 56 ّكلِإَو املا َّناَك ْنِإ ّنّسلأ
5-9 

 م 02

 .هينونأ وأ هتروكذ رْكِذَو ٠ مهنوئظب َنيِلالَدلأ : ْىَأ ٠  نيساَحْنْلَ

 َرْكؤ لإ قِقَولآ يف َرِكَذ ام اَمِهرْيَغَو لبو ِرَقَب ْنِم ٍةَيِشاَم يِف َطِرْشَو
 قو وَ كَم رثط يف طرْشَو امر طرت الو ٍوَألا فض

 عذج ٍيفولْعَم ِعيِضَر ٌيِصَح ٍركِذَر ؛ِرَقَب مَُلَك عَ ِرَْطَو ص ٍريغ مخل يِفَو
 . ٍداَنْعُم مخلل ٌمظَع ّلَْقُيَو و ينيك امِرْيَغْوأٍلحَف نم اَعَدِضَو

2 

١ 

 معي 0

 هذ عنب يو انو نك كنج دك اذأ باك يف طرد

 وعر وكثر وعي
 وعنَو هْدفاَفَصَو ُهظلغ اَذَكَو 2 ُهْضْرَعَو ُهَلوَطَو ءُضَرَعلا هب فلتخأ هدم

 يفَو ِروُصْقَمْلا يف ُملَّسلَأ حِصَيَو ؛ ؛ماَحْلأ ىَلَع لَمْحُي ٍبْوتلآ ُقَلْطُم ُمَو ءاَمّدِض

 .هجْسَت لبق ْغوُبْضَم
 8 دوقو+ب كو ؟5 وو هم مك م كا مك ىلا م عر
 ةنؤلو ءيِنزَبك ُةَعْون َركَذُي نأ ٌرك ْبَح ؤأ بيز ؤأ رمت يِف طِرشَو

8 
 ةتثأ
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  2امسسم ا يملا

 َدَح ْوَأ ُهَفْدِعَو ءاَرْعِصَو اَرَبِك ُهُمْرَجَو َنِنَدَمك ُهَدَلَبَو َىَمْحَأك

 . ليات ةلولو يفيق ذو «نليخت  ُهناَكَم لَ ٍلَّسَع يف ًطِرشَو

 َنوُكَي ْنَأ ْطَرَبْشُي ْلَب «(اَنيَعُم) هيف ُمَّلَسُمْلا (َنوكَي ال) ْنَأ :ُتِلاَثلآ ()



 م ةم 000000 ياسر

 ورم

 هُعْبب حِصَي اَمِم َنوُكي أو ؛ يعم نم اكو

 َن أ : َوُهَو « "7َطَئاَرَش ةَيناَمَت هْيِف مَلْسُمْلا ةكِصِل مث

 : لاَ ْنَأَك ِنّيعُم يف َمَلْسَأ ْوَلَ لف كَل عوضؤم ٍمّلَسلآ طفل َّنأل انْ 6
 ةَئيْيَدلَأ ءاقتنال امَلَس ْدِقَعْنَت هَل «َلبقف ءِدِبعلا اَذنَم يف َبْوْلآ اَذنَم َكْيَلِ

 . ظْفّللَأ يفالتخال اَعْيَي لَو

 ْنَمْؤُي ال (ِنْيَعُم) عِضْوَم (نِم» هيف ُمّلَسحْلا َنوُكَي 9]) ْنَأ :ُعباَرلأ ()
 يف 7 ات ةرجَص يق رد يف ملأ ولف .مف ةغاطل
 مهلك ُرِهاَطَو ءاَهوخَتو وحاب طق دهن ؛حِصَيْمَل هم موُلْمم رد
 .كلذك َوهَو ؛ ٍلَُجَوُمْلَأَو احل ملّسلآ َنيَب َكِلَذ يف قزف ال هَ

 .ايِلاَع عَِقَي الهلل َّحَص ةَميِظَع ِةَيْرَق وأ ٍةيِحاَتِرْمَت يف َمَلسَأ اذ أ

 ِءْيَش ْعيب هنأل «(ُهْحْبَب ُحِصَي اًمم) هيف ُمَّلَسُمْلا (َنوكَي ْنَأ) : ُسِاَحْلأ ()

 - وك
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 0 5 يي جل

 ةّمَّذلأ ىف فوُضْوَم

 05 ا

 اكْنلَأَو اذنه الإ ةّعيِصب ٌصَنْخَي ٌدَقَع انَل َسْيَلَو : ٌِشْكْرَّرلأ َلاَق
 5 001 نك 000 2 ور 0 يار 7

 قيِقَّرلآ يف ٌرْفاكلا مل ب نأ ّحِصَي ال هنأ اَعْيَب ملّسلآ نك ْنِم ْلْخَّويَو

 قيقَّدلأ مِلْسُمْلَأ قيقَّدلأ مَ ؛(ٍعوُمْجَمْلا» يف اَمَك ُحَصألا َوْهَو ب :ىَلأ

 ُةَيْرمْل

 ْنَأ) :ُلَوَألأ «(ًطْئاَرَش ٌةَيِناَمَت) ٍذِئيِح (هيف مّلَسْمْلا) ِدْقَع (ةكصِ َهن)

 2 طِئاَرَش نامت ْمَلَسلآ ُحِصَيَو ١ : : خشلا ٍضْعَب يف 00



  ُنَمَّتلأ اهب ٌفِلَتْخَي ِْبَلَأ تاَفّصلأب ِهِعْوَنَو هسْنج ركذ َدْعَب ُهَمِصَي
 « ٌهْنَع ةَلاَهَجْلأ َيِقَْي اَمب ُهَرْدَ كلي ْنَأَو

 االتْخأ (ُنَمَّنلا اهب ُفِلتْخَي يِتْلأ ٍتاَفّصلآب ِهِعْوَنَو هسْنِج رك َدْعَب ُهَفِصَي
 .ةَئياَعُمْلا نم هبي اَهَمَدَع ”اضألا َسْيَلَو هيف ُمّلَسُمْلآ اهب طِبَضْنَيَو اًرهاَظ

 يف ِنَمّسْلََو ٍلحَكْلاَك «هِرْكِذ ٍلاَمْهب ُحَماَستي اَم ِلَوألآ ٍدْيمْلاِب جْرَحَو
 ىَلَع اًيوَق قيقّرلآ ُنْوَك ِثلاَنلآبَو ؛ّرَم اَمَك ُطِبَضْنَي آل اَم يِنَّتلآبَو ؟قيِقَرل
 هب فلتْخَي ل 6 0 أ ذأ تاك وأ اًفيِعَض وأ ٍلَمَعْلا
 وودع ع 3 3 م اص لد هماو ا رم قم
 دع لصألا ٌضّدَعَتَلا ُبِجَي ل هلأ عم اًرِهاظ اناليخأ ُضَرعل

 ةَلاَهَجْلأ يِفْنَي امي) .هيف املأ يأ (ُهَرْدَق وذ رك نأ : ينك 0

 .اًمُبقام ىلع اا عرب امي عَ كَعُي امي ُدَع

 لَمَحَو اليك هلع تا يِذّلأ ِنوُرْوَمْلَاَو اَنْزَو ليكمل ِمَلَس ّحِصَيَو

 هِلْثم يف ُلْيَكْلأ ٌدَعِ د اَم ْىَلَع ٍنوُرْوَمْلا ٍلْيَك ٌَراَوَج ٍباَحْصَألآ قالطإ ُماَمِإلَ

 .الْبَك هوْحَنَو ِكْسِمْلا ِتاَنْف يف َمَّلَسُي نأ حِصَي الَف «هيف اطباَض

 . راَعّصلأ ئلآللأك ٌحِصَي : ليِقَو

 َرَتَو و َلَحَمْلا ئلَع للاب هوْخَنَو ِكمْلا يف ِتْواََلا ةرثكب َقدفَو

 ىشبْسَأَو ؛ِلوُفْلَأَو حْئَقْلاَك ٌتْواَمَت َكِلَذب ٍلصْعَي . وول

 نول َّ اًمهيف ُمَلَسلا م ّحِصَي لق ءاَضِنَأ نْيَدَقَتلا ُهَدْيْغَو 3

 ةُطبضتي ال امم َكِلذ ةبش هبْشَأ اَمَو ِناَجْناَْلاَوِءَِّقْلآَو خيطبلا يف ُنْرَوْلآ طرت
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  1هلأ

 م ٠اطاصد



 فن ٌينيبْرسلأ بيِطَحْلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

 . ِهَّلِحَم تق ٌةَو ركذ الَجَوُم ناك ْنِإَو

 ُدَعْلا اَهيِف يِفْكَي الَو ٍلوَقُبْلاَو رّكْسلا بّصقك ءٍلاّيكمْلا يف ِهبِفاَجَتِل ُلْيَكْل

 ُهَعَم ُجاَتحَي هنأ ديم نول َدَحْ ني هيف ُعْمَجْلأَ ءاَهيف توات ٍةَرَْكل
 . ٍدوُجْوْل ََزِع ُتروُبَق ٍمْرّجْلأ ركذ ىلإ

 اساَيِق اليك اَذكَو ءاَّنْزَو ا مل ْنِإَو ِرْوَجْلاَو ِرْوَللأ يف حِصْيَو

 مل نإ الاَح َناَك لَو َدَسَف 2005يك َنّيُع ْوَلَو ِرْمَتلآَو بوُبُحْلا ىَلَع

 اًداَْمُم ليك ناك نق يتلق فرخ ادام ليلا َكِلذ نكي

 ل يِنَلأ ٍطوُرُشل ٍرِئاَسك ُهنيِْعَت وُعْلَيَو ُملَّسلآ ِدّسْفَي ل تم مذاق ترش

 .اًهيف نض

 َقلَمْهْمْل ٍرْكي (هلِحَم تف ٌةَو َرِكَذ ذالجَوم) ملل (َناَك ْنِإ) : ُثِلاَتلأ (5َ)
 صر عل 7 ويت رم 2 همر ٌلَجَألأَ ءاموُلْعَم الَجأ ُدِقاَعْل َركَذَي ٠ ْنَأ ثحَبف ف ءلَجَألا ِلولُح َتَقَو : َْأ
 ةمولعم اًهنال ءموّرلا وأ سزفلا وأ بعل وشك نمثل فري اممم

 ا ةطويطت
00 8 0 7 

 ِناَدِقاَحَبُمْلأ و ْمُهْنِم ِنْيَلَدَع ْوَلَو نوُملْسُملا قو نإ رات
 ا 3-5 2 هما تر 2ص
 َكِلْذَو ٠ دكلا فدع كني يله بني اجره «لالهلا ىَلَع لمح ُرْهّشل

 هَياَْنَأ ىف ُدَقَعْلأ َعَقَو ْنأِب ٌدْهَس َرَسْكْلأ ِنإَف ءرْهَّشلأ َلَوَأ ُدْقَعْلآ َمَقَي ْنَأِب

 هلق اَم ىَلَع ُهُعيَِْ ُرَهْظَي ال ذإ ءَِرِاَظ ُرْيَغ يِحَو مير ِاَمِب نع ْوَلَق» : خستلا ضخ يف (1)
 . ٌئمرْيَجُتْلا .ٌةَرِهاظ واَوْلأ َةَحْسْنَف



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يف عاملا ب

 14 ص له 2و هد 2 ىلع ؟ءر

 قاقختسالا َدنِع اًدْوَجْوَم نؤكي نأَو

 لوألا َمَّمَنَو ةّلِهألاِب ٍرِسْكْنمْل لوألا َدْعَب ب يِقاَبْلا بس رُهْشَألآب ٌليِجَأَتلَو

 ُهَدْعَب َدْعَب رْهْشَألب ىقتكأ ٍرْهَّشل نم ٍريخَألآ ِمْرَيْلأ يف ُدَقَعْلأ َعَقَو ْنِإ ءْمَعَن

 َنوُد ةيلدلهلأ ىَلَع ُنَمْحُت ُهَقَلْطُمْلا ٌدَنَسِلَآَو َةَصِقاَن وأ ْتَناَك َةَماَن َهَّلِمَِب

 نه هلا نع كئرفكتي © » : ىلع لاق ؛ عّْشلا فرع اَهّنل ءاهِرْبَ
# 

 ؤأ اَذَك مْوَي ىلإ : الاَق اَق ولو [46 : ةيآلأ /ةَرَقبْلا ٌةَروُس "1 4 علا يال قاوم

 ٍرْهَش وأ اَذَك ِمْوَي يف :الاق ْوَلَو ءُهْنِم ِءْزُج وأب َلَح اَذَك َهَنَس لس واذ ِرْهَش
2 9 

 هرخآ ْوَأ اَذَك رْهَش ِلَوَأ لإ :ال َق وأ حصل ىَلَع عصي مَ اَذَك نَس وأ اذَك

 .ُةُرْيَغَو ُيوَعبلأ ُهَل اَف امك ٍلَوَألَ ِءْرِجْلَ ىَلَع َلِمْجَو ٌّحَص

 ىلع محبو .جَحلآ رْمَتَو عيبَدَو ئَداَمَحَو ءٍديِعلب ليجأتلا خص

 ديلا لإ را دج دف لانو مع هب مسالا يحتل كلم نم لوألا

 . ةَعْفَدلأ ُنْبَأ ُهَلاَ ؛َدَقَعْلا يِلَي يِذّلأ ُهَنأل ,ئكضألا ىَلَع َلِمُخ

 .قأ .ققحينالالجاةرجؤا ميسم نرغب ذأ :عاتك
 مَلسلا ُعييَم هع عني هميِلْسَم نَع رونا نأل «ميلنتلا بوو َدْنُ
 مل ءاشلا يحز يف يطول لولخأ نجم يف أ « هيف

 .مِلْسُم ِدبَع يف اَرِفاَكٌمِلْسُم َمَلْسآْوَلاَذَكَو

 َليِصْحَت َّنَظ ْوَلَو ؛حَص ًالاَح مَن َناَكَو ٍرِفاَكْلأ ِدَي يِف َناَك نإ معن

 مل ةّهكاَمْلا ُلّوَأ َيِهَو ةَروُكاَبْلا َنِم ٍريِثَك ِرْدَمَك ِةَميِظَع ِةَفَشَمِب هيف َسْجْلَأ



 ,"ذ ٌينيبْرَشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحْمِل

 - وما هه م م

 2 هضئق عِضْوَم َركذَي ناَو « بلاغلا ْئف

 ُهَلْقَن ديِتْعأ نإ هيف ُمَلَسلآ ّحَص م َرَخآ ِدلَبِب ةجوُي يف ٌمَلَسُمْلآ ناك ْنَِف ؛ّعِصي
 هلع فلل ةفاصلا يدش ْنإَو ءٍسالَماَعُمْلا َنِم ِهوْسَنَو ملل هم اِاَع

 . هْيَلَع ةَرْذَْل مَدَعِل هيف ُمَلَسلآ حِصِي هي الق لَو

 مَلَسْملا نأ .خبقب مل لرلخ كفو عطش وجوب ان

 ديب ُدّلَسْمْلا ديَكَتَيَف م ءِنمَّتلاب يِرتشُْلا سالفإ هبْشَأَف قت هدلآب ّقَلَعَتَي هيف

 لاق مِلَعولَو ولي اد هب بي (دّجوُي َتَح < ٍرِبَّصلآَو هخشف

 .مُلَسَّتلا بوُجُو ُتْف َو ْلَخْدَي مل ُهَنَأل ُهَلْبَق راَيخ اف ُهَدِْع ُهَعاطِقْنأ

 امي ُخِصَب الف ءِناَمْرألآ َنِم (ِبِاَغْل يف) ُهدوُجُو َنوُكَي نأ : ُيِاَحْلآَو

 .ِهميِلْسَتب قوُنوْل ِءاَمِنال هيف ٌةُدوُجُو ري َّلَحَمِب ٍدْيَّصلأ مخلك ُهُدوُجُؤ ُرُدْنَي

 هيل مْلَسُمْلآَدْنع اًدوُجْوَم هيف ملَسملآ َناَكو الاَح ُدَّلَسْلآ َناَك ْوَل مَعَ

 رع ةَفْضَو ئَصقَتْسآ ول اميف لَو ءءاَصْقِيْسالآ يف اَمَك ّحَص هيف ُرُدْنَي عِضْوَمب

 وَ اََتَكَع ْوَأ اَهتلاَخ وأ اَهِتْحَأَو ٍةَيِراَجَو «ِتيِقاَوَيِلأَو راَبكلأ َيِلاللاَك ُهُدوُجُو

 اًهيِف ةّطوٌرْشَمْل ٍتاَفَّصلآب َكِلَذ َعاَمِتْجأ َّنِإَف ءاَهِتلْخَسَو ٍةاَش ؤأ ءاَمِدَلَو

 . ردات

 اَدَقَع اَذِإ (ِِضْبَق ُعِضْوَم) ٍلَجَومْل ًاَسلأ يف (َرَكْذُي ْنَأ) : سوال ١)
4 07 

 ٌةَنْوُم هيف ٍمَّلَسُمْلا ٍلْمَحِلَو .دج أ 6 0 1 عضد 1 أ

 هتيو .ري انطون 5 نزع دعب كب كو ميش لس ناك



 « عاَجش يبأ ٍِظافلأ ْلَح يِف ٌعانقإلا الا

 « قْدَمَتلأ َلْبَف اًضَباَقَتي ْنَأَو « اًمْوْلْعَم ُنَمّثلأ َنْوُكَي ْنَأَو

 دب يف يِ مَلَسُ ٌلوَقَي هنيب هنييْعَت يف يِفْكيَو ءفْرْحْلِل ميِلْسَشلِل ِدَقَحْلا َناَكَم
200 

 لَو .اَهِلَدَأ يف ُه راض ىف رضا ادعت ةريبك نوت نأ الإ ءاَذَك

 ِدْلَي نم َتْعِش ناَكَم ّيَأ يِف وأ ءَدَسَف «تْئش -
 هه

 هه

5 

 كج ال١ هزْجي [ مل عت نإ
نب اع تو نت لي وأ

 د 

 خِصَي ْثْيَح ذك دل يي ف ِهِميِلْسَت ّنْيَ ا , َقْدْفلَأَو :«(بَلْطَمْلا» يف لاق
 و8 رع

 دود نمل يف صَل تاليخأ ؛َِي ال تح ذك ٍرِهَش يف مين

 ْملَّسلآ ام فجْوَأ ةثالَث ْنِم (َةَضْوَرلأ» ىف سأل ىَلَع ُهَل حِلاَص ٍعِضْوَم

 . ميّت دفعا عِضْوَم هيف نع احل

 إ امك َناَييْنأ أ طمس مّ حِلاَص َر يع اك نإ ع

 اًطْرَش لبق َل ربك ني لشكل .ِنيَعمْلا عيبمْلا فالخب ب ني نعت اني
 هَلَحَمْلا َكلَي ِدَقَعْلا عِضْوَمِب ةاَرُمْلآَو «عيبَمْلا بفالخب ميل دل

.8 
 مس
 ريخ ب



 ال١ ٌينيبْرْسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

 كة م وبر وف هر ترم جي كري موكل هى طر
 ٍطّرشلا ٌراّيِخ ُهَلَخْدَي ال اًرجان ملّسلا دقَع نؤكي نأ

 سا 00 6: 2 2م مس ( ع دوت 2 ل وج هَ وية َّء

 يِف ناكل ٌرخأت ؤل ذإ «راّيِجلا يف ّرَم امك قٌّرفتلاك موزللا نأل «رياختلا وأ

 اًرّرغ ٍملَّسلأ يِف ْنألَو «َةّمذلأ يِف ٍلاَملأ ُْنمْأَر ناك نإ ٍنْيَدلَأب ٍنْيَدلَأ عْيَب ىئنعَم
 ٍء كو ها  «و ند ثم عر 14 ور هاو ع يك
 ٍلاّملأ ٍسْأَر لولخ ْنم ذب الَو ءِلاّملآ ِسأَر ريخأت ٌرَرغ هْيلإ مضي الف

 لطَب هِضْعَب ميِلْسَت َلْبَق ؤأ ءٌدَفَعلَأ َلطَب ُهاَمَّرلَأ ؤأ ُهلْبق اَقَرَعَت ولف ءيفْرَّصلَأَك
 م دس .٠ 2 ما 0 سا هرسا م 5 ما.

 هطْسِقب يِقاَبلأ يف َّحَصَو «هيف ِملَسْمْلأ نم ةلباقُي اَميِفَو ضبقُي مل اّميف
 لاَملا ِساَرِب ِهْيلِإ أ مَلَسْملآ أ ذل ام وحلا دب عر 2 ْءِ 0 2 ةرو؟ 000 00 مسكس

 هِضْبَق يف نأ ٌءاَوَس ' َكِلذ ُخِصَي الق ٠ ءِسِلْجَمْلا يف ِهْيَ َُلَسْمْلا ُهَضِبَقَو

 ِّدَوُي ِهْيَلَع َلاَحْمْلا َنِإَف ءاًيِقيِقَح اًضِبق ْتَسيَل ةلاَوَحل 3 ؛ال ْمَأ ُليِجُمْل احا

 .ٍمُلَسُمْلا ةهج ْنَعآل ِهِسفَت ةَهج ْنَع

 ضن َدْمَ لإ مّلَسْمْلا نم ؤأ ِْيَلَع لاَحُملا َنِم ُمُلَسْمْلآ ُهَصِبَق ْنإ هْمََ
 ْ . مَص ِسِلْجَمْلا يف ِهيِإمَلَسَو هذ

 :َهَّمَدلأ يف ُهُراَو َوَج ُحيِحّصلآ لَب فعلا يف ِلاَمْلا أَو نت طَرتْشُم آلَ
4 
 ع

 يف َرانيّدلأ َّنّيع من ءاذك يف يِنّمِذ يِف اَرانيِد َكِيَلِإ َتْمَلْسُأ :َلاَق ْولَف

 هُمْكُح ُهَلَف ءِدْقَعْلا ميِرَح َسِلْجَمْلا َّنَأل َكِلذ َراَج ِرُاَكَسا َلْبَق سِْجَمْل
00 

 . ُدَقَعْلأ َّلَطَب ُهَلِبَق اَرَياَخَت ْوَأ أ اَهَرَقت نإ

 ٍٍِر اَمُهَل (ِطْرّشلآ راي ُهْلُحْدَي آل اًرجاَت ٌدْقَعْلا َنوُكَي ْنَأ) : مال 2
 نم عامل .ن رع مَ ابل «ليجأتلا لتي الهنا ءامِهِدَحَأل
 هيف ُتِئْني هَّنِإَف ءِسِلْجَمْلا ِراَبِخ ْنَع ٍطْرّشلا ديم ٌررْْخأ هِموُرَل ْنِم وأ ِكَلُجْل



 0000 ل ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا لاا ا الا يل اسما الل ايل جل نمل ممل ل ل ا ل اك لل و بى ىو و و و بم مم ىو م ىو سم انام م نيل الما ا جل

 ا : مقر 0 ٌيِراَمْلا] ارتي ْمَل اَم ِراَيِجْلآِب َناَحَييْلأ» : للك هلؤق ٍموُمَعِل

 ُيِئاَسَتلََو ؛ ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2174 : مُقَر 001407 /* ٌيِذِمّرَتلآَو ٠ 4 :مَقَر 205 /* ٌمِلْسُمَو

 :مُقَر 3574/٠ ُيِقِهْيَبْلاَو ؛4418 :مُقَر 357/8 َةَناَوَع وُبَأَو 4454 :مْقَر 10

 ٌرَماَمَك ةّمَّذلأ يِف ٌفوُصْوَم ٌعْيَبُمَلَسلأَو ا

 هلولُح تو َنْبَق َلجَوملآ ٠ هيف ٌمُلَسْملآ ِهَْلِإ | ًاَسْمْلأ َرضْخَأ ول : مَ

 هل ٍَْوُمِ عاتي اَناَويح ناك نأ :ميجَص ضر وق نم ملل حنا

 أ ايِرَط ٌلِحَمْل َدْنِع هلك ُديِرُي اَمْحَل وأ اَرمَت َناَك وَ ٍةَراَغِإ َتْفَو وأ ّمْفَو

 نإ .هوبق نع زيخُ مَ ةَرمَكلا ةطغجْاَ تؤم ل ٍناَكم ىلإ حتي اك نا

 َناكَأ ءاَوَس ويف ىَلَع ري عاتتمالا يف ٌحبِحَص َضَرَغ ٍمْلَسمِْل نكي م

 ارب دوم وأ ٍناَمَض ذأ ٍنْهَر كفك ٠ ؛ ليجْمَتلا يف ٌحيِحَص ُْضَرْغ يدوم

 4ص نتي هله اوي َمَدَعَّألا ««ٍضْوَولأ مالك ُهاَضتِقَأ امك 0

 دكت يف اعلا هن ًاَسْمْلا َرَضْخَأ وَلَو ُهَل أ مِكاَحْلأهَدَح َدَحَأ ُهَل هلو مَدَع ىَلَع
 + دج اري أ لوك ىلع لسا رخال ريغ يضر تل

 .ءاربإلا وأ لولا

 0 ملأ لَم رْيَغ يف لحمل َدْعَبِْيَلِإ اسما مَلَسْمْلاَرِفَع لَو

 هْمْرلَي مل هيل اسجل ِنَع مُلَسْْلآ المت ْمَلَوةُْم لَو هي هيف اسْمَ

 ميشا لحم يخيف وق زي لسنا عا الإ «هتيح هب ُهْبلاطُي اَلَو ءاَدَلأ

 ٌيضَوَخ هَل ْنُكَي ْمَل َنِإَف «َكِلَب هِرَْصَعِل هِلوبَق َلَع جي ْمَل حبِحَص ٍصَرَعِ

 هر 50

 ب



 5 مة 2م 00 عالو

 ورغورس < 0

 هعبب زاج ام لكَو

 ل بخ خجص نعل يزل نا هلو اوبق لع َربجأ خيِحَص

 ٌرَضْحَأَف هيف ِمّلَسْمْلآ ةَفِصِب ٍمَلَسلآ لاما سأَر ُنْوَك َنَمّتَأ وَلَو 3 مدل
 ا و

 علم ف 1 ١غ

 دع دع د

 نفل ينل
 يلام ِنْيَع ٌُلْعَج :اَعْرَشَو ؛ُةِاَرلآ َُلاَحْلأ ُهْنِمَو ,ثوبثلا :هَعَل عَ |
 .هْئاَقَو ِرّذَعت دنع اَهْنِميِفْوَتْسَي ِنْيدِب قي
 ةررش 1 4 ةَسْونَت ني » : نَلاَعَت ُهَلْوَ ءاتجالا يق هف لخالد ١

 ٌةَدْضَم ُهّنَأل ءاوُضبْفَأَو اوُنَهْرَأَف ُهاَنْعَم رق َلاَق . 08 :ةيكلا /ةَرقَبْا

 بقر نيت » :ىّلاَعَت ِهِلْوَفَك ؛رْمأْلا ىَرْجَم ىَرَجَف ِءاَمْلآِب ٍطرَّشلِل ءاَرَج
 ؛9١5+ :مْقَر ٌئِراَخُبْلا] ؟ٍنْيَحِيِحَّصلأ» ربو .[97 :ُةيآلأ /اَمّشلأ ٌةَروُس ؛] 4 َةَسمؤُم

 ىَلَع ءمخَّسلا وأ :ُهَل هل َلاَقُي أَي ٌّيِدوَُي َدْنِع ُهَعْرِد َّنَهَر لي ُهَّنَأ 2130 :مفر يلم

 ْ خل يهم ني تاَص نيئ
 ِفْوَخْل ٌةَداَهشلَأَف ُناَمَضَو د نهَرَو ٌةَداَهَش : ثا قوقُحْلب ٌقئاث انَوْلَأَو

 .سالفإلا ٍفْوَخِل ِناَرَخآلْاَو دْحَجْلا
 هيل ل

 م 8 يف وس 0 0 5 3 - ا

 . ٍناَدِقاَعَو ةْعيِصَو هب َنوُهْرَمَو نوهْرَم : ةَعَبْرأ ةناكز

 (ُهْعْيَب َراَج اَم ُلُكَو) :َلاَقَف ؛ ُنوُهرَمْلأ َوُهَو «ِلّوَألآ ٍنْكُرلأ ِركَذب دب َ



 ( عاَجُش يبأ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاتمإلآ 1 ا

 ُهْنْهَر َراَج

 ريغ هَل هِيَلَع َوُه ْنَمِم لَو ند ُنهَر حِصَ الف «(ْنْهَر ّراج) ٍناَيغألا ّنِم

 ّنأل َةَدُم هِراَد ىَنْكُس َنَهْرَي ْنَأَك هِقَعَفْنَم ُنْهَر آلَو ءهِميِلْسَت ىَلَع ٍروُدْقَم
 فقَرَك اَهْعِيَب حِصَي ب ال ِنْيَع ُنْهَو آلَو «قاَيِتْسآ اهب لّصَْي الق فتن َةَعَفْيَمْل

 .ِدَلَو مَ ِبّناَكُمَو

 يف امك هلك ميلسَتب ضف هِرْيَغَو ِكيِرّشلأ َّنِم م ٍعاَشَمْل نهر حِصَيَو

 ُروُجَي الو ِلوُقنَمْلا يف ٍلكلآِبَو ءِلوُقَمْلا رْبَغ يف ةَِلْخَتلآب ُنوُكَيَف «عب
 دي يف ِنْوَكب ُنهترْمْا َيِضَر نإ َنْذإلا بأ ْنَِف ءِكيِرَّشلأ ِنْذِإ ريب ُهلْقَ

 نوكَي اَلَدَع ُمِكاَحْلأ بص رات نإَو ءضبَقْلا يف ُْنَع َباََو راج ِكيِشل

 امل هلي يف

 : اًمُهعيي م ُحِصَيَواَمُْنْهَر حصل ِناَئَروُصٍفَصُمْلا مالَك قوطْنَم ْنِم سم ف

 دّيّسْلآ َّنأل ِهِرَرَعْلا نم هيف اَمِل ُهُعْبَب َراَج ْنِإَو ٌلِطاَب ُهنْهَر دَبَدُمْ 27

 ِنْهَرلأ ُدوُصْفَم ٌلْطتيَ َةأْجَف ُتوُمَي دق

 .اًهَنْهَر ٌروُجَي الَو اَهْعْيَب ُروُجَي ٌةَعوُرْرَمْل ُضْرَأل : هيام

 دلو اَهَل يتلا "”ةمألآ اَهُعْيَب ُحِصَي الو اَهْنْهَ حِصي ٌةَروُص ِهِموُهُمَم ْنمَو
 ٍةجاَحْلآ َدْعَو ؛ِنْهّرلأب ُروُجَيَو يلب امِجَِحَأ ُداَرْفإ ٌروُجَي ال ٍريمُم ُرْيَغ

 َعَم ُمَوَُي من اًنوُصْحَم خم وأ نفح وَ اَوُصوَم اً 2 فني دوز لو
 2م 3-1 0

 بسلا َكلتب اًمِهْيَلَع ُنَمّتلآ ٌعّرَوُيَو ٍرَخآل ٌةَميِق هتميق ْىَلَع ُدِئاَّزلأَف ءِرَخ
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 -- ا

 هموك عر م رم هم يب م هيف عر

 . ٌىِمرْيَجْبلا .2. . .ةّمألا يِحَو» : خّسنلأ ضْعَب يِفَو «ٍةَروَص ْنِم َلَدَب 'ةَمألأ» )1١(



 . مقل نب نهتم نع ولت لا

 :ي .«نوُبدلا يف) لَ ب ُنوُْرَمْلاَوهَو يناثلا نول يف َعَرَش مث

 ةَبوُصْخَمْلَاَك ٍةَنوُمْضَمْل ِنْيَعلآب ُحِحَي ال ءاَنْيَد وع ب نرشزعلا 58

 َرَكَذ ىلاَعَت ُهَّنَأل عِدوُمْلاَو ِضاَرِقْل لاَمَكٍةئوُمْضمْلا رب ال ةَراَعَبْسْمْلاَو

 ٍنَمَك ْنِم َقؤَسُت آل اَّنألَو ءاَهِرْيَغ يف َتْبْنَي الق ِةَياَدُملَأ يف َنْهَولأ
 . عزب دج ِنْهرلأ ضرَِل تفِلاَحُم َكِدَو ءِنوُهرَمْل

26 3 

 كحاب

 معو

 2-5 ُفَقَي فِتاَوْلآ نأ يَ عوف وُمْلا ةَريِبَك ٌةلأْسَم َكِلُذ نم ُذَخْوُي : : هيَ

 كلذ رضوي الإ ناهي ناعم نب بك اهنب زخم الان مرفت

 ٌرَص امك حضي
 ءامسَسسم نوُكَي ال هاد .ّلشتلا عار اا بَل ب نأ م
 ُفوُقْوَمْلا اًذَهَو ءفّّتلأ َدْنَع ِنوُهِْرَمْلَأ نَمَت مث ْنِم ُءاَقَوْلآ ٍنْمَدلأِب ُدوُصَقَمْلا ِذِإ

 ُهُجاَرْخِإ ُروُجَي آل ٍطْرَّشلأ ِءاَغْلِإ ىَلَعَو ؛ نمضي مليا دعت دعت ِرْيَعب فِي ول
 .اًقَلْطُم ُجْوْخَي آل : لَن ريب لَو نهرب

 هر
 فيمن < يم َحَّرَص

 هب ٌعِفتنَي ْنَمب َقْيَوَو هيف فوُقْوَمْلأ َّلَحَمْلا يف هب ٌعاَمتنالآ َرَذَعت ْنِإ مَعَ

 امك هجاَرْخإ َراَج هيَجاَح ا ءاضق كب هلكت ل9, أ ّلَحَمْل كلذ ٍرْيَغ يِف

 . نيرخأتملا ضْعَب هب ئَيفَأ

36 2 



 « عاَجش يأ ٍِظاَمْلأَّلَح يف ٌعاَنفإلا /غ

 2 َةَمّدلأ ف تو كس اذإ

 وُرْش هنت هب ُنَهْرُي يِذَلأ نيد يف ُطَرَتْشُيَو

 َنْهَكلأ َّنَذل قل يف جدت ل ركب عي دق ب لود

 اع ُمَدَقَتي ال َّقَح هِيَ
 َمِصَي ْمَل اَمُهُدَحَأ وأ هالِهَج ْوَلَف ءِنْيَدِقاَعْلِلاًموُلْعَم ُهنْوَك : يِناَئلَأَو

 لاَمك َكِذ ريع يف خص الف ءموُرْل ىلإ اليآ 3 مزال نك : تلاّثلَأَو

 نمل نهر ُدوُجَيَو لمعلا َنِم ْغاَرقْلا لَم ةَلاَعْجْلا لج لَو .قبَتكلا
 ٍلاَم يفالخب مُر ِهِعْضَو يف ٌلْضألآَو م وزنا ىَلِإ ليآ ُهّنأل راجل ٍةَدُم يف

 يِرَتْشُمْلا َكَلَم :اَنْلُق ْتْيَح َمالَكْلآ َّنَأ ٌِهاَطَو ؟ةَلاَعُجْل ٍلْعْجَو ةَباتكل

 لقب ةَجاَح لَو ءماَمإلآ لِ َاَمَأ اَمَك ؛َنمّتلآ يابا َكِنَِل .ميبلأ
 ذِإ ٌِضْم َوُه ْلَب «(ةَّمّلآ يِف) . ِنوُيُدلآ : ْيَأ (اًهَنوُبن + ٌدَهَيْسَأ اَذإ) : ملأ

 شْأَو ٍمِلْسُمْلا ِنْيَدَو صوُقتملا ٍعيِبَمْلا ِنَمَكاًرتنُم هَ َنْيَب َق قرم آل
 ٍةَعَفنَمْلا ِءاَفتْسأ َلْبق ةَرْجَألاَك ٌَقَعْسُم َرْبَغ وأ «ةَياَنجْل

 نيَريخألا نْينْكْدلا ِنَع ْمَصُمْلا َتْكَسَو

 ِنْهّرلَأ يف ٌطرش ْنِإَف «عُيَبْلا يف هيف َّدَم اَم اَهيف ٌطَرَيْشُيَف ةَعيّصلأ اك

 ٌةَحَلْضَم هيف طِرْش وأ َِمَْْلا محار َدْنُع ٍنوُهْرَمْلآِب ٍنَتِمْلآٍمْدََتك ٌهاَضَنَقُم

 فعلآ ٌحَص اَذك ُنوُهْرَمْلآ دبع أ لأ أك هيف َضَرَع الام وأ داك
 دْنِع عاج ال نك َنِاَولأ وأ َنِه َنِهتْرُمْلا ٌدْضَي اَم طش ْنِإَو ؛ُريِخَألآ ٌطْرَّشلآ اَغَلَو

<2 0. 

 وأ نهتْرُمْلِل ُهَتََمْنَم َّنَأ ْوَأ لِحَمْل
 هل

 مس مل وع

 أ ُنْهَرلَأ ّحِصَي ْمَل َةَنوُهَزَم ُهُدَئاَوَر َتْدْحَت دَحَت ْن



 48 ّينيبزشلأ بيطخ |[ َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 يف ٍدْقَعْل ةّيِضق ِرْيَعَلَو نلوألا ىف يف ُهْنِم ضَرَعْلاِب طْرَّشلا لالخإل ثالثا يف

 لات يِن اَهِمَدَعَو ِدئاَورلآ ةَلاَهَجِلَو نت
 ل يف اَمَك ٍرابتْخالَأَو عّربتلا ُهْيِلْهَأ اًمهيف ُطَرَتْشُيَف ِناَدِقاَعْل اَمأَو

 ُنِهَتْرَي لَو ءِنونْجَمْلأَو يصل َلاَم ُهرْيَغ وأ َناَك اَبأ ْنيِلَولأ ُنَهْري اَلَق .هِوْحْنَو
 دود امي قاتلا نَا هَل ُروُجَيف ةَرِهاَط َةَطِبِع وأ ةَروُرَصِ الإ اَمُهَ

 َيِفوُبِل ةَنْؤُمْلا ةَجاَحِل ضعي اَم ىَلَع َنَهْرَي ْنَأ ةَروُرَّضلل اَمُهْلاَتِم ءاَمِهِرْيَ
 هَ ناو ديا ام فَ َكِذ وخَ أ ني وُ أَ نم ب ا

 نأ ةطبِْلل اَمُهّلاَمَو وخل لأ سفن ةزوشل الجو اني ِي وَأ ُهَضِرفُي اَم ئَلَع

 ْنَأَو ءِنيََتِم يِواَسُمي َوُهَو ةئيِسن ثوب هاري ام ِنَمْت ىَلَع َهَنِم يِواَسُم اَم َّنَهْرَي

 قطن ل ستان يك لع زن:

 نال نين بلا يف © امك هبل يَ ميال
 . نول هُدَقَعحِصَب مم ةنم

 التل ِهبِئاَن أ ٍنِهاَر ْنِم ضِقُم َةَباَنِإ آل ءِدْقَعْلاَك هيف ِهِرْيَغ َةَبَنِإ ٍدِقاَعْلَِو

 00 . ضبقُمْلاَو ضباَقلا ٍداَحّنأ ىَلِإ يدوي

 َنهَتْرُمْلا (ةْضِبقُ طبقي مل اَم) . ِنوُهْدَمْل : ْىَأ ء(هيف ٌعوُجُّولأ ِنِها َرللَو)

 اَوَرِل ةَضوُعَْم ذم بو اكلم ليي فئَصتي هَ هو لبق ٌعوُجدلأ لْصْسَيَو «ةَبيإَ

 ام َوُه ٍضِنَعْلآَب اَمُهُدعَتَو هه ريَغْلا َّقَح ِقُلَعَتِل ضوُبْفَم ِنْهَرِبَو ِنْهَرلأ لحم

1 
 ايي
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 . ٌيمريجتبلا .؟ّرَم امب) : ةخسن يف )1١( 1 2



 « ءاَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ لح ين ٌعاَنقِإلا كغ

 م. ا. جام د. ناد. د. اواو ف. ده ف واد. يده ف و ىلا ه ساو و د واه هاه ده هاه دس هو هلو هى ده هاه هواه هاو اه فاه هاه ا ةاقأا»

 ٍناَحّيسلأ هب ٌمَرَج
 ١ ل

 .اًعوُجُر ْنوُكَي ال ضٍق ٍنوُدب كِل َنأ ُهُئْيِضَقَو
 ُهَبَوَصَو «ٌعوُجُر هنأ باَحضألاَو َنصَنلآ نع ُهرَْعَو ٌيكِبْسل

 آل ٍلاَبْحِإَو ٍريبْدَتَو ةَباتكب اًضْيأ ٌعوُجّولا ْلصْحَيَو ءُدَمَتْحُمْلآ َوُهَو ُنِعَرْذألا

 ٍمْدَعِل جيت وطب لص ا ِنْمَرل ٍفاَنُم َوُهَو ُقْتِعْلا اَهَدوُصَقَم

 ويقر قاَبإَو ٍريِصَع رّمَخَتَو ِهئاَمْعِإَو هنوُنُجَو ٍدِقاَع ِتْوُمب الَو هَل اَمِهِتاَقاَتُم

 ٌْفْدَصَت آلَو «لبخَت ال "05م ناك نو ٌءْطَواَلَو ٍنْهَر ُضِبقَم ٍنِاَرِ َريلَو
 لإ ِتاَقْدَصّتلأ هِذَه ْنِم ءْيَش 1 فني الق جيتك صني ُهُصَقْنَي أ : بقوم اكلم كير

 ُهَناَكَم اَنْهَر ْنوُكَنَو هِلاَبْحِإَو ِهِقاَنْعِإ َتْفَو ُهََميِق ُمَرْغَيَو ةُدالِيِإَو ٍرِسوُم َقاَْعِإ

 ساب

 ١١

3 

 م ©
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 ٠

 الَو ٌبيِسَن ٌرُح ِنِماّرلَأ ِءْطَو ْنِم ْلِصاَحْلآ ُدْلَوْلاَو «ُةَماَقَم اَهِماَيِقِل ِدَقَع رْيغب
 ويس لاه ل
 هسصيق مرعي

 2 هم رم سب ص هرم 2 0 8 ور 2 هر و فهر وك ل

 ال ٌداليإلا ذفن ْنْهَّدلَأ كفنأف اًرِسْعُم هنؤكل داليإلاَو قتعلا ٍذفَنَي مل اذإَو
 07 8 3 8 31 هر 56ج متم 0000 م قىيمو 5

 اذإف ُهُّذَر نك دب ال لْعف ٌداليإلا ,اغل َدَر اذإف لؤق قاتعإلا نال .«قاتعإلا

 هل 0-0 2 ريق ل 5 04 هو - هو

 اب ال ءَتكْسَو ٍبوُكرَك ءهْصِقْنُي آل ِنوُهْزَمْلاِب ٌعاَمنأ ِنِماَدلِلَو
 ٍنوُهْرَمْلأ ٍداَدْرَتْسَأ الب نكمأ نإ مث «ضزألأ ةّميِق ٍناَضِقْنُي اَمُهْنَأل «ٌنساَرْغَو 1 2 هم مل تس 7س عم يل سا ا مو سءاش

 انسي اَراَد َنوُكَي ْنَأَك ؛ةكرتْسيم ّلِإَ ٌكرَتْسَي ْمَل ُهْنِم ُنِهاّدلَأ ُهُديِرُي ٌعاَمتْنأ

 )١( ُيِمِرْيَجبْلا . ٍلِقاَعلأ رْيَمِل "ام» ّنَأِل ءوَحْسُن يِفاَمَك (ْنّمِم» :ئّلؤألا .



 7 ٌينيبْرَسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُمِل

 ُهَلَو نم ُهاَْعَتَم اَم ٍنَِّترُمْلا ِنْذإب ُهَلَو ُهَمََن ذإ داتزينالاب يلع هَ

 وص لب عوج ٍلكَومْل اَمُك ٍنِحاّرلآ ٍفْدَصم َلبَق ِْذإلا ِنَع عوُجُ

 كوم ُهَلَرَع ليكَو فص ُهفْدَصت امل هيو بَ َنِإَف «ليكَوْل
 َرْجأَو باد ِفَلَعَو قيِقَر ةَقَفتَك ءِنوَُرمْلُهَنْوُم ِكِلاَمْآ ٍنماَرلآ ىَلَعَو

 0 ةَماَجِحَو ٍدْصضَمَك ٍنوُهْرَمْلأ َةَحَلْصَم ْنِم م ٌعَنْمُي لَو ٍراَجْشَأ يَفَس

 ٍنِهَترُملآ ديب
 طيِرَْلآِب (يّدعَلاب آلإ) فِ ا ٍةمبِق الو لثمب نهتم مضي دي آو

 ءِنْيَدلآ َّنِم ٌءْيَش هِفّلتب طقْسَي لَو ِقَئاَمألَأ ِنَع ِهِدَي جوُرخِل ٍذِئنيِح لئنيح لكبح ُهئَمْضَيَف

 و
 دنع دل يف قّدَصُي و ؛ هنيميب فيلا ئّوَعَد يف ُنهَتْرُمْل قْذدَصَيَو 000

 . ُدَمَْعُمْلأ َوُهَو ؛ َنيرتكألا

6 

 َنِهّتْرُمْلا لإ هنيِمَيب َقَّدُص ُهَنَمَتْنأ ِنَم ىَلَع ّدّرلآ ىَعَدأ ِنيِمَأ لك :طباَص

 .َرِجاَتْسُمْلآَو
 هَ

 دع دع د

 يِذّلأ ِنْيَدلأ :ْيأ .عل َضْعَب) نمار ذأ ىَنْعَمب (ْئَضَق اَذِإَو)
 ىَتَح ِنْهَّرلَأ نم ٌءْيَش ١ كفي ملا : يأ «(خ ْرْخَي ْمَل) .نهّرلأ هب َنَلَعت

 ٍةَبَقَرَك نْيَدَلأ نما ْزْج لُكب ِهقّلعَتِل (ةَعبِمَج ُةَعيِمَج) َيّدَوُي :ْيأ ء(ىضقَي



 اه ا.ه ىو ام دعار م دعاه احله و دس هم اسأو د .اهاق ع ساه سام سه اسأل و ودق ا هاسه هو هاه ام اه راق و اع دعاس عاش ع م اس عاولاس

 ل يب نبا
 52 9-3 2 مو مس ري عَ 1 1

 8 ثا مع )ا ساو 05 «اااسلو م86 يس 8 نا 0 يي. 8 دى ص سس مغ س

 نم ىِرَبف ىّرخأ ةقفص يِف رحاب هفصنَو ٍنْيدب دبع فصن نهر

 هشام جرم يك يار مس لوك مل © مس سل
 . دقعلا دّدَعَتب ةقفّصلا ِدَّدَعَتل هطسق كفنأ اًمهدَحأ

 هس يا 7 هل وع 7 نيس هو 00 رعقل# هَ 0. تصر 2
 ةقفَّصلا ٍدّدَعتل هييصن كفنأ هيلع امم اًمهدحأ ئرَبف نّيدب هانَهَر ولَو

 رس مك 2

 رص ع

 .لقاعلا دّدعتب

 ٌقحَسْمُم ِدُّدَحَتل ُهَطْسِق ٌكَقْنَأ اًمِهِدَحَأ ِنْيَد ْنِم َىَرَبْف ِنْينْنَأ َدْنِع ُهَنَهَر ٠ ََو

 . نّيذلا

5 

 ه6 3/6 4

57 

 اَجهَدَحَأ 2 ها ع وك

 َتاَم ْوَلَو ءاَمْهُدَحَ فَ 0 ّس ْوَل امك ءِلاَمْلَأ عيمَج 0 م

 وْلَو .ِثَرَوُمْلا يف اَمك كفي ْمَل ُهبيِصَن ْمُهُدَحأ " ائىَدَفَف ِةْنَرَو ّْنَع ٌنِهاَدلأ

 انين كلي مل نا نب ةطْيب ام امفذحأ ىف لوو نم نئعلا ثان

 ةَعْفَرلأ نبأ َكِلَذ يِف فَلاَ ْنِإَو ِنْيَد َضْعَب ُةُثرَوُم ّقَو وَل اَمَك

 . ئِمريجْبْلا . نْيَدْبَعْلل ٌعجاَر ىّتْمْلا ُديِمَصَف ةاَمُهَمَلَس» :ٌةَحشن َكاَنْهَو ٌةَرِهاَظ ٌةَحْسُن هِئَه (



 7١ َييبرَشلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَكَحُمل

 ه ده عار ع اه و ارادو عاو ده دو و واو عاف أاه و ده دعاه و4 ع اودقو.و و ده اه هاو و هاه واف واه هاف و دو اه ده عاق اق هاف

 ٍإ
 ع رم م ل

3-1 31 

 6 0 . 2 4و . سهم . 8 0 . 1 وكروت 82ه رص يَ ورم < 8ه ل
 اقفت 0 ا ربت نهَر

 :لآ رَوُص رئاَسُك هيف ِناَمْلاَحَتَيَف ئلوألا َرْيَغ دم ام امم ِءْيَش يف اَهَلَبْخَأَو ِهْيَلَع

 ُهَقَدَصَو ُاَضِبقَأَو ثوب اَمُهَدَْع ُهاَنَهَر اَمُهَّنَأ نَع َءّدأ وَلَو ءاّهيف اََلَبْخَأ اذإ
00 

 امل ُبدَكُمْل َفَلَحَو هِراَرقإ ل ٌةَذخا َوُم َنيِسْمَحِب نْهَر ُةبيِصنَ ءامهذحأ

 .ةَمهّلا نع اَهرُلُخِل ِْيَلَع ق ٍةَدَصْمْلَآ ُةَداَهَش ُّلبقَتَو يم

 َلاَقَو ؛نهَتْرُم وأ ِنِجاَر ِدَيِب َوُهَو ءِنوُرَمْل ل فا انلتخأ ولو
 .هنيمَيب َقَّدُص «ةَراَعإَك ئَرْخأ ةَهج لع ُهَبْضَبَقَأ وأ ُهْنْيَصَع : نهاد

 فلأ ْنَع تيد : َلاَقَو اّفْلأ ادام * نهَر اًمهدَحَأِ ُدَتَم ِناَعْلَأ هْيَلَع ْنَم ُهَمَو

 عج يق و مل ذإو «اكأةقكو ميضقب فأل عتب ققش .يخآلا

 . [اًمُهْنِم] اَهنم َءاَش اّمَع
 ني ع . أ ض4

 الق ءانذإ قلع ني الو ِنوُهرمَ هيرب لَن ند لَ َو َتاَم ّْنَمَو

 «ِنْيَدَلَأَو اَهِتَمِيِق ْنِم لكلاب اَهكاَسْمِإ ِثراَوْلِلَو :ٍةَكرَلأ دئاَوَرب َْنْب ءْمَّدلأ ٌقَلَعَتَي
 #0 ص 0

 مَن فِلَت بيعب عيبم دو وحن ني 007 هظَف َّنْيَد و ُتراَوْل َفَجَصَت ْوَلَو

0 

 ْيمرْيَجْمْلا . َرَهَظ مث اًيِفَح ْنُكَب ْمَل هَّنَأِل ؛َةَخْسُن يِف اَمُك ؛ًاَرطَف» :ُباَوَّصلأ )١(



 هلأ لَح يف ٌعاَنفإلا 7

 2 ف

 ربا دس 7 2-3 ةهساوم مار

 0 ير م

 مك يس يكول علو ادهم كات هم م9 (سم( .2 سك عمت 1
 هل اًعِئاَس ناك هنأل فّرّصتلا خسف .هوخن ؤأ ِءاَرْبِإ وأ ِءادآب 2

 [17 :ُةيآلا /ةَرَقَبْلا ةَروْس ؟] 4س ٌّقَحْلأ ِهْدِلَع ىزلآ : ناك نإَف# :لاَعَت هلؤقو

 ْدْجَحْلَأَو (ُةَنِس) اَنُه اَهْنِم ُروُكْذَمْلا «َةَعاَمَج (ىَلَع) ُبَرْضُي (ْمِْجَحْلاَو)

 .رْيعْلا ةحلضَمل َعرش ٌعْوَنَو هْيَلَع ٍروُجْحَمْلا ةحلْصَمِل عرش ٌعْوَن : ِناَعْون

 . طق نالت ىَلَع ْبَرطُي هَ ٍةحَلْضَمِل عرش يذل لول عت
 لَو 06 وأ ناك رك خصل : ْيَأ ؛(ّيبَّصلأ) ىلع ْْجَحْل : لولا

 َْقَوَتَي الق « ضاق الب َتَب م هج هنأ « ضاق الب كَتَبَ ءهِغوْلُب ىلإ ايم

 و 20 7 ةو

 . اًديِشَر ِهِغولْبب ريثكك 'جاَهنملأ» ين َرّبَعَو



 اا ٌيِنييْرْسل ِبيِطَخْلأ َدَمْحَأ دّمحَأ ِنْب ِدَّمَحَمل

 ه 2 8 7 ٠ د 2 أ م 57 يف ريل ص

 ةتبكتزأ يذلا ُسِلَفُملَاَو « ِهلاَمِل ٌرْذَبْملَأ ُهْيِفَسلَأَو « نؤنُجَملأَو

 ل يِناَلَأب َرْبع ْنَم ْلَب ءاقالتخأ َسْيَلَو :ِناَحْيَّشلأ َلاَ
 ٌَتَبَس اَبّصلأ َّنأل 000 اَذلَمَو ءابّصلأ َرْجَح رح وألا عع «َّىَلُكْل

 .ةرياقتم امهم ؛ يذلا اَذَكَو «رْجَحْلأب لْقَتْسُم

 كَ الب ُكَفنَيف «ُهْنِم ِهيَقاَفِإ ىلإ (ِنونْجَمْلا) ىَلَع ُرْجَحْلا :يِناَّثلآ ()

 . ٌيِبَّصلأ يف ّرَم امك ضاق

 يف ُهَيِمْرَ ْنَأَك (هِلاَمِل ِرَدَبُمل هيِفّسْلا) لاَبْلا ىَلَع ُرْجَحْلآ : ُثلاَثلآ (َ)

 يف ُهَفِرْضَي وأ ِةَلَماَعُم يف شِحاَف ِنْبَع ٍلاَمتْحأِب ُهَعْيَضُي زَأ ءووخَت ؤأ ٍرخَب

 ريك ِءامِإ | ءاَرشَو يباع مِهاَطَم رخَن يف الو َِقَدَصَكٍرْبَخ يف ؛مرَحُم
 هنأ ُهَيِضَقَو «هب َذَتلُيَو َعَفتنُيِل ذَحَنُ َدَحَتب َلاَمْلأ َّنَأل ؛هِلاَحب نلت ْمَل نو متم

 .َكِلَذَك َوُمَو ؛ ؛ ماَرَحب َسْيَ

 .ماَرَحف هب هيفَوُي اماني ضيفا يرطب لل ناهد مح

 (سقفلا) ىلع ب 20 0 رخل ةعلضتل عر يِذّلأ : ينال ٌعْوّنلآ ()

 ل يو لع ل للنار ماعد يمد
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 :قالأ ) <,

 مه ده دعاه ع« ا. د. ا.د اه واو د. واود. فاو واه عدها. فاه هاو هه اعاهأا و ةواعاو اه واق هاو ده و واه وده و اه عاق هله

 ْنِم (َةَضْوَرلأ لضأ» يف َعَقَو اَمَو ُهَنْيَد َّلِحَي ْمَل ُنوُيْدَمْلأ ٌنُج ْوَلَو
 هزل وأ تؤتلاب 1 لحم او ءوْهَّسلَأ ىلإ هيف بش هب لولا حبحضت

 ل

 ٍنَع فار َُلَعت امك َيبزَحلأ اقري ::1 وأ ِتْوَمْلآِب َةَلِصتمْل

 راك كب لو هطاَقْس نإ نم ٍنوُيذَمْلَأ نكمل بنك موُجُنَك مزال يع ندب

 «ٌيِوتْسِإلآ هَ اَمَك ايف َاَك ْنإَو لاحت ٍنْيَدِب آلَ ءُهْنَع صِقاَن ذأ ه هلام
 .َنيِرْخْأتُمْلا ضْعَب ُهَتَحَب اَمِل انالخ ءاساو

 فالخب ءُهْنِم ءاَدَألَ ُرَمَبتَي يِذَّلأ ُنْْيَدلأ وَأ يِيعْلآ ُهَلاَم هِلاَمب ُداَرُمْلأَو

 08 ِبِياَعْلأَو بوُضْخَمْلَ عِفاََمْل
 هت

 جاتخأ ِنِإَو ٍةيوكرَمَو ُهُمواَحَو هْنَكْسَم ِْيََع ٍرْجَحْل َدْعَي ِنوُيّدلَأ يف ٌعاَبْيَو

 ْنِإَف «ُلَهْسَأ ءاَركلاب اَهَليِصَت ّنأل ٠ ِهبِضْنَم وأ ِِيَئاَمَرِل ب هرم وأ مِداَح ىَلإ

 َليِواَرَسَو صعق َوُهَو هب ُقيِلَي بوت 2 ولسا تت ا
 .ةَورَق وأ هب ِءاتَشلآ يف ُداَرْيَو «ْبَمَكْمَو لِ

 ري تكالق > : قت هلق دل نإ همن جي ذأ يلع تجيك
 أ َنوُيَدَمْل لَعّذأ اذِإَو 116٠١[. :ُديآلا /ةَرَقْلا ٌةَروُس ؟1 # َقَرَسْبَم لا ُةَرظَنُه ْقَّرَسْع

 ُفَمَعَر ام او ُدَكْنَأَو ُهَرْيَغ ُكِلْنَي ال هلأ ِمَعَرَو ِاَمَرُع ني لام مَسَق و وأ «ٌرسْعُم

 يف ِهِراَسْعِإب هَل هْيَلَعَف ضر ة وأ ِءاَرْشَك ٍلاَم َةَلَباَقُم ىف ُنْيَدلأ ُهَمَل ْنِإَ

 لَم َِلَباَعُم يف ال هَل نو يالا يف هيَ ُكِيْمَي ال 7 . لوألا ةَروُصلأ
2 

 هع -_ع

 ٌدُص ِةَياَنِج شك هرايتْخأ ِرْبَعب مَآ ٍقاَدَص َدَصَو ٍناَمَضك ِهِراَيتْخَأب ناكأ اًءْوَس

2 

١ 

. 
 ره سوف هس هو
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 ,/ه ٌينيبْرْشلا بيِطَحْل َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

 مل ْيِذلآ ُدبَعْلاَو , ثلثا ىَلَع َداَز اَمِيِف َِْلَع ُفوُخَمْلا ُضْيِرَمْلآَو
 . راجل يفند

 . ٍحْيِحَص ُريَع هيفَْلأَو ِنْونْجَمْلاَو يِبَّصلأ ْفّرَصَتَ

 هَفِرْعَتَس اَمِب (هْيَلَع فوُحَمْل ِضيرَمْلا» ىَلَع ُبَرْضُي (3)

 ةَيِصَوْلأ يِف ىَلاَعَت

 َناَك ْنِإ عيِمجْلا يِفَو «نْيَد د آل ٌثزإ ةَئَرَوْلا ّقَحِل (ثْلْثلآ ىَلَع َداَّز اًميف)

 . قِرْعتْسُم ٌنْيد ِهّْيَلَع

 ىَلَعَو ِهِديَس ٌقَحِل (ةَراَجّشل يف ُهَل ْنَدْؤُي مل يِذَّلأ ِدَْعْلا) ىَلَع ُبَرْضُي ()
 ىَلَعَو .عْوتلأ اَذنَم يِف ِناَنْيَّشلَأ َداَر ءىَلاَعَت هللَو ِهِديَس ٌّقَحِل ٍبَناَكُمل

 .َنيِمِلْسُمْلأ ٌقَحِ ٌدَتْرُمْلا ىَلَعَو ءِنِمَتْرمْل ٌّقَحِل ةَوُهْرَمْلآ ِنْيَعْلأ يف ِنِماّرلأ

 ْيَملأ نحل ُْجَحلَأ اًهيف اَعْوَن َنيِثالث (ِتاَئِهْمْلأ» يف اَمُهْيَلَع َدَوْوَأَو

 .يكبشلا ُهْخَْش اَهِضَْب ىلإ قبس

 . َكِلْذِل مه ُهَلَراَص ْنَم ٌليِلَكَو تاَكهْمْلأ» يف َكِلَذ ْمِجاَريلَف َداَرَأ ْنَمَف

 ُدْيْغ) ِهِلاَم يف (هيِفَّسلَآَو ِنوُنْجَمْلأَو ّيبَّصلأ) ْنِم لك (ُفُجَصَتَو)

 ِةَداَبِع نم َىِنْتتْس :ثنْسأ اَم َّ يالولاَو ةَراَبعْل ُتوُلْسَمَف ٌيِبَّصلأ اَعَأ ٍحيححص

 . ٍنوُمْأَم ِريَمُم ْنِم ةّيِدَم ٍلاَصيِإَو ءِلوُخُد يف ِنْذإَو ريم

20 
 وعي - .٠ 05

 »ما هللا 3
 دنس

 "رم هيل اوْلأَو ءاَهِرْيَغَو ٍةَداَبِع نم ةَراَبعْل ُتوَلْسَمَف نوُنُجَمْل اَمأَو

 .اًهِرْيَغَو حاكي
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 عد
0 
 5 8 ام



 لح يف "قالا 0 الم“

 نه هه د. اد. ده. ا. ا. د. ده اه يو اواو هاه سه دج هه هده ده هع ده و ده واه هاو و ا ولو ه هاهو اق هاه واق ساق هاف ةاهو هاهو

 ذأ طوب ولو عَ يملا فوصل يف ةَراَبعْل ْتوُلْسَمَف ُهيِفّسِلأ اَكَأَو

 يَ ندا حصن ِدَوَقَو ةةثغ بجرب ارق عصيت يول ذب

 يَوْمِ الب َهرْيَعَوٍاَكَر نم َلاَمْلآ ُعَهدي ال نك ةَبج اَو َةَّيِلاَم ْؤَأ ْتَناَك

 .يِلاَم ُفْوَصَُّنأل هْيِإ عوُقدَمْلِل هنِم نيت لَو

00 

2 82 
 هيو اص اه 2 هم 2 0 ع رم و رم 206

 ِناَمْلأ َلاَر ْنِإَف ةْنِم ٌحِصَت الق عُوطَتلأ ةَقَدَصَك ةَبوُدْنَمْل ةّيِلاَملأ ام
 7 سو ص 2 0. تر .٠ م2 هر

 ذئنيج ْنِم ٌفّرَصتلأ َّحَص ٍدْشْولَأَو ةقافإلاو غولثلاب
 - 00 2 أ و 089 1

 اَهْؤاَدَتْبَأَو «ةّيِديِدْحَت '

 « خل 0 ُلعْطلا الكا ٍةيآلِءاَنْمإ وَ "فيولا عيمج وج ٍلاَصِفْنَأ نم

 ُداَرْمْلَاَو ؛ُمئ َرَياَم : هع َوُعَو مالتخالآ مُلُحْلاَو : هيلا /روُثلأ ٌةروُس 4

 .هرَخ ذأ ٍعاَمِب طق أ موت يف يملأ جور ان انه

 ّيهَو «ءاّرقتسالاب ةّيرَمَق نينس عسي لامك ءانْمإلآ ٍناكْمِإ َتَقَوَو

 1 2 هم كه د  ىص ع« م هم - و 2
 ةّيبيرقت هيف نينسلا نإف .ضّيحلا بفالخب «ةّيديدخت

5 

 لَ عولبلاب عطول دخَب مكب ارتب قوس ا

 رفاك ْنِم مَ ح ِلاَمَو و نيد حالَصب ًءاَدتْبأ لّصْخَي ُدْشّتلاَو 2 ْيَشَو ٍرُهش ةتسب

 َلَعْفَي ال ْنَأِب ١[ : ةيآلأ 51 /ِءاَسْنلآ ٌةَروُس 4] اد دش مهم مسن َنِإَف 9* : ةَي يآ هب َرّسُف امك

 ْثِلَْت ْمَلَو ٍةَريِغَص ىَلَع ٍراَرْضِإ وأ ٍةَريِبَك ْنِم َةَلاَدَعْلا لطْبي اًمّرَحُم لوَألَآ يف /
0 

 هو 2 وق سا ف

 . ٌئمريجتلا . «ندَبلا» :ةخّسن )١(



 فذ ٌينيبرشلا بيطخلا َدَّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 همه د. اه د. ده د. هاه هاف ساو هل. هاه هى وأو هاو هد. ىاسه هده افاق هلق هده هى سه و ده هلو جو هدمه ىو هو ده اه ها هلاو

 . هيِصاَعَم ْىَلَع ُةَناَعاَط

 لق يش 0 هدَشَر فَي لَمْآَو يذلا يف يِّصل دش ديْخُيَو

 و 0 2001 1

وتو # : يال هغولب
 1 # سنس ا

 ىَلَع ُعَقَي مث هتَملأَو «[5 : ةيآلأ /ِءاَسّل كأ ٌةَروُس

 ا هلال رمل يفت لَك دش نب ثْيحب قع َقَْ غلاب ري
 ْ .اًناَمّتأ ايف

 هباَنتْجَأَو تاَبجاَوْلِب ِهماَيِقِب تاَداَبِعْلا يف ِهِلاَح ٍةَدَماَشُمِبَف ٍنيّدلآأ يف ان
 يخيف سائلا بارع فَ ٍلامْلا يف ا اًمَأَو ءت تاَهئّشلَأَو تاَروُطْحَمْل

 َديِرَأ ْنِإَمُث «َدقْعَيِل ال َحِحاَسُيل لام هَ أ هَّلَسيوةَلَماَُم يف ةَكاَشُمب رجا لَو

 لس اسم 12 هيرتخ 56 |سه[ج دووم حاس. نهج ظ(د ول
 حِلاَصَمب ماَوِقْلا ىَلَع َقِفْنُي نب اَهْيَلَع َةَقْفتَو ةَعاَرِزب عاوز ُدَلَو ٌرْبَتْخُيَو

 ع 22 2-4 ١

 أ ْيَلَع َرْجَح اق اَديِشَ د

 ٌّيِلَوَو ءِرْعَّصلأ يف ُهّيلَو ُهّمل وم كِل دنَب نم وأ هيلو َوْهَو ُهريَغ ال يِضاقل

 ٌفَدَصَتَيَو ءيضاقَق : ٌيِصَوْف حاكتلا ٌيِلَوك الَع ْنِإَو بأ وُبأَف تأ ِريِغَّصلأ

 ٍةَعْفْش ٍذْخَأَو ٌيِضْرَعِبَو .هفزغلا بس لجأ هوَ ا لو وصعب

 ٍنيِطب م قع نيو ايون ملا نو ملجأ منت ي َمتَحُدَهشَيَو

 هلثم ِنَمُث نم رثكأب هيف َبْعَرُي نأب ءِقطَ غ وأ ٍةَقَفَتك ٍةجاَِل لإ هي الَو رج
0# 

 هيَلَع َرَجَح َكللْذ َدْعَبََّذَبَو
30 



 0 عاَجش ىبأ ظاَقْلَأ لح يف ٌعاَْقإل 0 14

 6. ةم دو ذآ
 ل عا ص « هلام ٍناَّيعأ نود هتَّمِذ يف ّحِصَي سلفملا فّرَصتَو سل لسه و هد , 2 2 0 ٠ ن0

3 

 هنْوَمُيَو ُهَلاَم يِكَرُيَو ءهّلكب ُهنم اًرْيَخ 8 وأ نمّتلآ َكِلذ ضْعَبب ُةلثم ُّدَجَي َوُهَو

 َفَلَح نيب ذأ يو ىلع ٍةَحِلضُم البيه دب عد نإ ءِفوُرْعَملاب

- 

0 

 فالخبب َنيِحَهّتُم هته ُدْيَغ اَمُهَّنَأَل َفَلَح هيبأ وأ بأ ىلَع َكِلَذ ىَعَدَأ وأ يِعَدُمْل
 هت

 هت

 . فيلخُت الب لوف ُلَقَف يِضاَقْا ا «نيِمألَأَو ٌىِصَوْل

 ب انف (خَيا لت يف لع يحل بَْص شب (سِلفْلا وص

 مذ يف ِنَمَب انيس ئَرتْشأ وأ ُهَرْيَغ أ اًماَعَط امَلَس َعَْنَأَك «(تمذ يف)
5 4 0 

 2 ع

 يتلا تو ع رجم أ نموا أ نما لب ل اهي عب
 يف صن (َنوُد) هيف املأ ئلَ رض ال ذإ قو يف اهون لَو

 وأ َعاَب ْنَأَك ءأَدَتْبُم ِءاَمْنإلاِب ةاََحْلآ يِف ِتوَمُمْلا (هلاَم ِناَيْعَأ) ْنِم ِءْيَش

 هب ِء مرا قح لت عَ الف «تقو وأ رجا ذأ قفأ أ ؛ِنيَعْلاِب ىَرتشأ

 ىَلَع ُهَفّدَصَت حِصَي الق ٠ ؛ٍمِكاَحْلا مكب ِْيَلَع ٌروُجحَم ُْنألَو ءِنوُمْرَمْلَأَك

 .هيِفّسلَأَك رْجَحْلأ ٍدوُصَقَم هم َةَمْعاَرُم

1 

 ةَّيِصَوْلَأَر يبدأ َوُهَو ءِتَْمْلَأ َدْعَب ام ْقَلَعَمي اَم ةاّيَحْلأ ٍدْيقب َجَْرَحَو

 ِرْجَحْلأ َلبَق َبَجَو ِنْيَد ْوَأ ءِنْيعب رك ْوَلَف ُناَرْمإلا ِءاَشْإلآ ٍدئَقِبَو ؛ُةْنِم ْحِصِب

 مل وأ ماعم جحا دب ام ىلإ ةبوُجو دنس نو هَل َقَح يف لِ

 ٍرْجَحْلا َدْعَب ِةَياَنج ْنَع َلاَق ْنِإَو ْمِهَقَح يفف َلَْقُي ْمَل اَهِرْيَع الَو ِةَلَماَعُمب هدي

 هاَرَتْشأ ناك اَم ُدَراَدَمْبُم ٍدْيقبَو ؛ : مت مق لع عجل ملح اد م

 ٌدَدلَأ يف ُةطِبحْلا تَناَك اذ رجَحْلأ َدْعَب َدْعَب هيف بْيَع ْىَلَع َعَلَطأ مث ِرْجَحْلآ لبق



 2 يت بيق نس - /4 هريرشلا بيِطَحْلا دمخَأ نن دمحم

 َةثَرَول ةَراَجِإ ْىَلَع ٌفْوَفْوَم ِثْلُثلأ ىَلَع َداَر اَمْيِف ٍضْيِرَمْلا ُفْدَصَ
 ريع وى

 ف ذهب يي هيكذ ىف وكي دنا ْدَصَتو « يخت نم

 هطاقْسِإَو َصاّصقلَأ هْواَفيِتْسََو ُهَتَجْوَر ةعلخخو ةقالطو ةحاكت حِصَيَو 0 20 8 ه5 همس عر همي ص. 2 هه
 و 6 1 سر 6

 هقاَحلتْسأ م َحِصَيَو لام ِءايْشألا هِذاَهِب َُلَعَي ال ذِإ انكم فولو صاصقل

 وري م 0 11 -

 ْنِم (ثلثلا ىلع داَ اًميف) ِتْوَمْلَأِب ُهَضَرَم ٍلِصّتْمْلا ضيم 5

 يف اَهناَيَي ينآلآ دوُيقلأِب (ةثَرَوْلا) عوج هاج ئَلع) 4 يفتت ف وَقْوَم) هلام

 َناَكَن (نم) دظْفَل َفَدَح لَو ُفَلْبَف آل هتوم لعَب : ْيَأ .(هِدَعَي نم) ةَبِصْوْلَ

 هلو رص 00 ذأ َ 7 02 دا ا ا 8 م

 ُمِصَي يذلأ ٌقيِقَّدلأ :لاق ةنأكف ءةَمألأ لَمْسَي ٍدْبَعلَأ ظفل ٍمْرَح نبأ لاق
 4 م 0 ريرعم هه ًُ د م 1 2ث

 هيف نِذأ ْنِإَو ذفنَي ال اَم ٍماَسقأ ةثالث | مِسَقْني اًرُخ َناَكْوَل ٠ «هسفنل ُهَفٌدَصَت
 مم هو ورغم 86 5

 اَمَو «قالّطلاَو ٍتاداَبعلأك هن زذإِرْيغب لفي ام َو «تاَداَهشلَأَو ِتايالوْلاَك ليسا
 وكيس و < 000 0 يا ا ًّ هر وت

 هواَرِش ّحِصَي مل ةَراجتلاب هل َنْذَوَي / ْنِإَف ؛ َراَجِإلَو عيبلاك نإ ىَلَع فن

 هل ع يي < مل 7 هَ كجَس ها مها

 عاوس عئابلا هٌدِرتْسَيِف وم امك هديس لي ٌقَحْل هي 7 4 وُجْحَم ُهّنَأل هِديَس ِنْذإ ِرْيَعب

 هتمذ ىف نوكي) ُهَنإَف ِدْبَعْل أ دي يِف َفِلَت َنِإَق ديس د يف دبع دب ف ناك

 . ُدّيَّسلَأ هيف ْنَذَأَي ؛ آو ِهكِلاَم اًضرب هتوُيِل (َقََع اذإ هب عبي

 0 أ دبل فِي امي ًطباَصلآَو



 ِظاَمْلآ ل َح ين ٌعانفإلأ» 0/4

 5 5 مص
0 ٠ ١ 

 ١ 1 ال

 عبتي هتّمذب قلعت ديس نذإ ريغب ناك نإف «ِتالَّماَعَمْلا ىف امك هقحتسم اضرب

 0 2 س١ ً 8 : .ً َ . 0 1 14 0010 06 م 20 - 9 1
 هبسكو هِنْمِلِب ق هنذإب وأ ءال مأ ٍدْبَعلا ِدَي يف 1 | ِهآَر ٌءاَوَس هّقتع دعب هب

 هدي عضو يلا نيش جلل ناك رّيَسْلَأ دي يف َفِلَت ْنإَو ِِتَراَجَي ٍلاَمَو
 1 2 ه ؟سه سو تي هر ص 7

 دا 32

3 
 58 7 ١ ا

١ 1 

9 
5 
 - 5 35 ّْخ 3 5

 0 نإ 8رج 2 22

 هنأ 1 جب مقل اقتل و ابل رك «ليكولاك
2 

 عيب هَ َراَجّشلأ يف ُهَل َنوُذَأَمْلآ ُهَقِِقَر آلَ ُهَديَس ُلِماَحُي لَو «عْربتلا لْهَأ نم َسْيَ

 فالخب ٍدْيَسلأَك ٍدْيَسلآ قيقَر ُدَيَو هديل ُهَْدَصَت ّنَأل اَمِهِرْيَغَو ِءاَرِشَو
 ديس توُكشب ُهَل انوُدَأَم ُريِصي لَو ِهِسْفَن ٍلَْع ْنِم ُنُكَمَتي لَو ؛ ِبَاَكُمْل

 .ِةلَماَعُمْلآ ٍنوُيُدب ُهُراَرْقِإُلَبقُيَ

 عاَمَس هَل نذإلآ َملْعَي ىَتَ مح ُهَتلَماَعُم هَل طي ل يخش قر فرع نع
 ع

 ع

 ؛ يل نوم ان :دْبَعْلا ُلْوَق 5 يِفكَي اَلَو . سأل نب عوبُش ذأ يب ذأ ديس

 لاه َنسْيَ هَل نذل ريغ ِكيِلْمَسب الَو ِِديَس ِكيِلْمَسب ُدْبَمْلا ُكِلمَي الو قر هن

 . ةّميِهَبْلأ هَبْشَأَف ٌكلولْمَم ُه ل ءِكلِملل

2 25 

 « يو صلب ىلا
 حلصلا يف لصف

 قيِرَطلأ يِف نشأ عاَرْشإ نم َُعَم ُرَكْذُي اَمَو

5 

1١ 



 000 0 ٠ سوك 6 يداماو
 705 ٌينيبّرشلا بيطخلا دمحأ نْب ٍدَّمَحَمِل

0 

 : ٌعاونأ َوُهَو «كلذ هب لّصحَي َدَمَع :اًعْرَشَو ؛ اًرنلأ ٌعطق :ةغل ٌحلّصلأَو م 0 و هو د 4 ها 1 هم كي سر
 َدْنِع نْيَجْوّرل َنْيَبَو ءةاَعْبْلأَو ماَمِإلَأ َنْيَبَو ءرافكلاَو َنيِمِلْسُمْلأ َنْيَب ٌحلَص 1 ف 00 0 6 قرع 3 ٠ وم ماوس ,

 052 - ٠

 ؛ررش 1 © ةيَح حلّضلاَو» : ىَلاَحَت هَل ؤق عاَمْجِإل َلَْق هيف ٌلْصَألاَو

 ءال004 : مقر 2/4 ُمِكاَحْلاَو 4 : مَكَر سدا + ةزاك رتل كيو 014 : ةيآلا /ءاَسْنلَأ

 ٌرئاَج ٌحلُصلأ» :[1801 :مَقَر 418/1 ٌنِمَلْيَدلَأَو ؛7١١1 :مَقَر 24/١ ُنِقََْْلاَو

 ودع تح َدعََي ُهَظْفَلَو «آلالَح ٌمَرَح وأ اًماَرَح َّلَحَأ اًحْلُص لإ ءَنيِمِلْسُمْل

 .اًلاَعِاَبْلَو ىَلَعِب ؤوُحُأَمْللَو «ْنَعَو ْنِمب
 . ٍراَكْنِإ ىَلَع حْلُصَو ايت ِناَمْسِق َوُهَو

 ٍلاَوْمَألآ يف ٍراَرْفإلآ َعَم ُحْلْصلأ ُحِصيَو) : لاق «ِلّوَألآ مْسِقْلآب ادَبْدَ
5 7 

 نيب

 كِل ِرَع ىلع ءاهضَْب لع أ هياَع احّلاَصَ

 اس ين الحلل الحلل ْمّرَحُم ْحَلُص هب ىَعَدُملآ ٍرْيَغ ىلع حلّصلأ

 ايْذاَك يِعَدُمْل َناَك ْنِإ ماَرَحْلِل ُلّلَحُم ذأ ْيَلَع هضعَب ذأ هب ىَعَدُمْا ميرخَتِ

 ُُّ ُةَفِحَتْسَي ال اَم ِِذْحَأ

 1 اهلا َْوَقَف ءِضَْبْوأ هب ىَعَدمْلا ىَلَع لضلا َكِلَدب يو

 ْنِم ِهِرْيَغ اآلَو ارّرَحُمْلا» يف نكي مل ْنِإ حب ةيجص هوب علا ىلع اهرج

)06-- 



 ريَحَْشلا بك
 ْنِمَو ْدوْحُأَمْل ىلع ِنالْخْدَي َءاَبْلأَو ىَلَع َّنَكِل ميِقَتْسَي يل هنأ أب ُلْوَقْلَاَو

 ةَراَشِإلَا ٍتَدَم امك بِلاَغْلا ىَلَع ئَرَج َكِلَذ نب ٌوُدرَم ؛ كوُدَمْلا ىَلَع ْنَعَو
2 0 

 َءاغل
 وعر 04
 علا هتياغ ؛نْب راَبتْعأ ٌكوُرْتَمَو ٌدوْحَأَم َروُكْذَمْل َيِعَدْمْلا َنَأَبَو هبَلإ

َ 
 ١

 ل لا هثي هرم ع

 . ِنْيَضَوِعْلا دان ةَِيّصلآ دَسَقِلَو راَكْنإلل َكِلْذ يِف

 . ةَموُصْخْلأ َعْطَق هب ب ٌديِرُي دق ُهّنأل ءاَراَر ةإ َسْيَل هيِعدَت اَكَع يِنْحِلاَص :ُهل

 .لياسص راكنإلا ىلع حلضلا نال نم نتن دس

 ْلْذبَي مل اذِإ ْمُهَّنْيَي فِقُو اَميِف ِةَدرَوْل حالطضآ ان

 َقَلَط وأ ءراَيتخالآ َلْبَق َتاَمَوٍةَوْسِ عَزأ ْنرَثكأ ىَلَع ملأ اد امان

 َنَْنْبَب ثاَريِمْلا فِقُوَو نمل وَ ٍناَيَبْلَأ َلْبَق َتاَمَو 0507 اعدم

 اراد وأ ؟يِماَمُكيأل ْمَلعأ ال :َلاَقَف ٍلُجَر دع ةعيَِو اََعَدَت َْ امام

 ىلساام م
 اضّوِع مهدح

 اَمُهَّنَأ يف اًقلَتخأ مث اَحَلاَصَ اَذِإَو ءاَسلَطْضآ مذ هيي ّلُك َمَقأَو امِجَي يف

 هس لن نأ يم نيالا هلع نعل يزل ٍراَكْنِإ وأ ِراَرْقِ َلَع اَحَلاَصَت
 ب هيلَع تم ولو دفع ال نأ لضألا َّ ءِراَكْنإلَأ يِعّدُم ُلْوَق َلْوَمْل َّنأ

 8م يك 6 م6 2

 هِموُرَلك ةييْلأب ٌقَحْلآ َموُرل َنأل يروا هلق ٌْحلّصلأ َراَج راكنإلا َدْعَب



 7” ٌينيبزشلا بيطخلا ٌدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 : ْيَأ ءااَهْيَلإ) .ُلوُؤَي : يأ ««(يِضْ نب ام نك يف ان حلشلا خص مي (َو)
  نصاصي ٍصخَش ىَلَع ُهَل تبث 0 ِصاَصضِقْل ِنَع وَُعْلاَ «ِلاَوْمَألَ

 ُهُقحَتْسَت اَم ىَلَع اَذَك ْنِم َتُيْحَلاَصَك ٠ حْلُصلآ ٍظْفَب لام ىَلَع ِْيََع ُهَحَلاَصَ
 الف بلا وأ «خَِهَف ؛رصاصق نم يع

 ٌلُكَو ؛ِنْيَع ْنَع ٌحَلُصَو ِنْيَد ْنَع ٌحْلُص : ِناَبْرَض ُحْلُصلأ : يأ ء(َوُهَو)
 : (ناعُد ُون) اًمُهنم

 يف يِأَيَسَو «ةاَرثإ) :ُتعَصُمْلا َرصتفآ ِْيَلَعَو «ِنْدلآ ْيَعْوَن نم لوألا

 َوْهَو ةَصَواَعُم :اًراصِتْخأ ْئَصُمْلآ ُهَكَرَتَو ءِنْيَدلآ يَعْوَن ْنِم ينَتلَأَو
 . ٍةاَعَّدُملآ ِنْيَعْلأ ِرْيَغ ىَلَع يِراَجْل

 ضب مرش ةلهلا يف ةقفا ام لَ اَْكأ لاَ هأ صخب ْنَع َحلاَص نه:

 مل ْنِإ و غلطا ضاع رم. . قوت ٍناَصوِمْلا نكي مَن

 يف ُهَيْعَت طّرتْشي و «ٌمَصَألآ نَلَع َّحَص اَنْبَ ناك ْنَِو ٠ ءِسِلْجَمْلا يِف لضَبقُ

 . سِلْجَمْل

 ُحْلُص :اًراَصِتْخأ َْصُمْلا ُهَكَرَتَو ءِنْيَعْلا ْيَعْرَن ْنِم ُلوَألآ ٌعْوَتلَأَو



 , ِهِضْعَب ىلَع هقَح ْنم ٌُراَصتِقَأ : ٌءاَرْبإلأَف ؛ ةَضَواَعُمَو

 ٍراَد ْنِم َحلاَص ْنَمك ةاَعَّدُمْلا نْيَعْلأ ٍضْعَب ىَلَع يِراَجلأ َوُهَو ؛ةطيطحلا
 ٍةاَعّدُمْلا نْيَعْلا ضغتل ةَبه اَذلَهَو ؛اًمِهِدَحَأ َلَع نْيَيْوُت نم ؤأ ءاَهِضْعَب ' م م 0 5 م 1 مسوشوش 5 072 أ

 ضيا ٍناَكْإِةَدُم ْيِضْمو لولا هَحِصِ طَرتشبَف ءوِدب يف َُه نمل
 ظفلب اَذَكَو ءاَمِههَبَشَو ِكيِلمَتلَو ةبهلا ِظْفلب ِكوُرمْل ٍضْعَبْلا يف ّخِصيَو

 ظفلب ُحِصَي الَو ٠ ءاَهِعْبُر ىَلَع ٍراَدلآ َّنِم َكيْمَلاَصَك ؛حَصَألا َلَع حْلُصل

 . نمل ٍمدَعِل أ

 (ةَضَواَعُم) :ْفَصُمْلا َرَصتْقأ ِهْيَلَعَو ءِنْيَعْلا يَعَْن ْنِم ينال ()
 .نْيَدلأ ْيَعْرَن ْنِم ُلَوَألآ ٌعْوَنل َوُه يِذَّلأ (هاَربإلاَف) مالك يف يِنأََسَو

 ُحلُص ىّمَسُي اَمَسُيَو ء(هِضْعَب ىَلَع) هب ب ْىَعَذُمْل نْيَدلأ نم (هَقَح ْنِم ٌةُراَصِتْقأ) و

 امل ؛ .اياَقْسِإلآَو عضوات ءامجوخمَو طخ َِر ولآ ظفلب حِصَيَو «ةطيطخلا

 ِكِلاَم َّنْب َبْمَك نأ ٠604 : :مُقَر ٌيِلْسُمَو ؛١49 :مْفَر ؛ٌيِراَخْبْلا] (ِنْيَحِيِحَّصْلأ» يف

 ْتَعَمَتْرَأَف هْيلَع ُهَل ني امنة يضر هَوَْح يب نب أ دبع ني لَ

 :ئَداَنَو اَمِهْيلإ جَرَحَم لو ذأ لوس هر اَمُهَعِمَس َنَح ٍدِجْسَمْلا يف امُهُتاَوْصَأ
 ُدَق : لم عشا ع ذأ يراك ءاقأ كوش ُبَر اَي كيبل :َلاَقَف «!ُبْعَك اَي)

 َكّنَأَرَ ءاَرإل ِةَعيِصِب َكِلَذ ئَرَج اَذَِو . اِضْقأَت من١ : ه6 َلاَقَف ءْتْلَعَف

 نطو ا نبنون َكْيَلَع يِل يِذّلأ فلألا َنِم ِةَنِم سْمَح ْنِم
 اريإلا :انْلُقَأ ءاَوَس ءِبَمْذَمْلا ىَلَع ُلوُيَمْلا ْطَرَبْشُي ال َكْنَع اَهَتْطَمْسَأ ؤأ

 . ُكيِلْمَت مَ ٌطاَقْس
 م ع



 ىف ٌينيبزشلا بيطخلا َدَمْحأ ِنْب ِدَمَحُمِل

. 

 سا هام و م < راع 007 مم 68 0 0

 ىلإ ِهقَح ْنَع هلؤدَع ةِضَواَعملَأَو . ْرَش ىَلَع ُهَقْيِلْعَت ُرْوُجَي 4 ر الَو

 200 12 و

 سام سا < 2
 «ٍحاَهْنِمْل رشا يف ُهْدْحَضْوَأ حيجرت 3 فالتخأ اكيلُمَت ؤأ اًطاَقْسِإ ةنوكَو -

 َكِيَلَع يل يِذَل فلألا ِنَع َكُدخَلاَصَك حَصألا يف حْلْصلأ ٍَْلب حب

 ُهكَرْذُم ,ٌفالخ هيف ؟ةَلاَحْلأ هِذلَم يف ُلوُبَقْلأ ْطَرَبْشُي لعق هي ين نلت

 ان ا نطيل قع طاع ضألاو دعا أ لا ةعا

 . ِنيَعْلا ِنَع حْلُصلأ يف هريِظنك عيل ظْفلب ُحْلّصضلأ انه

 ىتْعَمِب حْلُصلأ ٌقيِلَْت :ْيَأ «(ُةّلْخِف) .خِصي الو: : يأ «(ٌروُجَي 37
0 

13 

 . َكَئْحَلاَص ْدَقَق ِرْهَّشلآ ُنمَأَر َءاَج اذإ : ِهِلَوَمَك ء(ِطْرَش ىَلَع) . ِءاَربإلآ

 ْنَع هلوُدع) :ِنيَعل يَعْون ْنِم يِ زاثلآ ٌعونلآ َوُه يِذَلأ (ةَضَواَعُمْلاَو)
 ُهَل َدَقَأَف ءاهنم اس اًصْغِش أ اا يلع عد ن أَ (وِرْيَغ ىلإ) هب ىعدمْلا (هفَع

 :(هْيَلَع يِرْجَيَر 3) .حَض ِدبعَك «َكِلذ رن وأ بَ لع هن َُحَلاَصَو َكِلَذب
 عوكل توق بية نب (عل مك . حصل اَذَه ىَلَع : : أ

 ٍطوُوُشلأَو ِةلاَهَجْلاَو رولا ِهِداَسَفَو ِهِضْيَق لِ ِهْيَلَع حِلاَصُمْلآ يف فو

 عيل َدَح َدَح َّنَل «ِهِرْيَخب ْمأ حّلُصلأ ِظْفَلب َدَقَعأ ءاَوَس كِل ٍرْيَغ ىلإ ٍةَدِساَمَ

 كل

 ءاَضِأ عنبر ًةَّضف وأ اَبَمَذ َّناَك ْنِإَ ءِنْيَد ىلع ِنيَعلأ نم َحْلاَص وَلَو
2 

1١ 

2-8 

 ُةُماَكْحَأ هيف ُتْيْدَ َتْيَْت ُهَلَس َوُهَف مَلَسلأ ِةَمِصِب اًَفوُصْوَم الََم اَبْوت أ اَدْبَع َناَك نو



 « عاج يبأ ٍظاَملأ َلَح يف ٌعاَْمإلا ل

 ر# . ذأ ه

 نا هس 20 ل هم و60086 ال نيد هو 7 ا 2 سان ءيور
 ٍدْبع ةمدخك ةاعذملا نيعلا ريغل ةعفنم ىلع ة ذملا ِنّيعلا نم حلاص ف

 ا سا ساسو م اها 8 2217 . ياسا ب مااّوه نم ا ل ا لا نك

 داص ةَراَجإلا َدَح نآل .«كلذ يف ةَراَجإلا ماكحأ تبثت ةَراَجِإف ولعُم ةذم

 ا سا. سَ 6و 2000000 هد رو هدام يسكت لل كل سل 0
 نإف ءاّهيف ةّيراعلا ماكحا تّيثت ةّيراع وهف نيعلأ ةعفنم حلاَص نإف هيلع

 2 ا هه و 8 6 0 3 أ 7 ص ا8ه < نإ 31 3 8 هو

 (ةَباَجأف ٍةَموصخ ِقْبَس ريغ ْنِم اذكب الثَم َكِراَد ْنَع يِنْحِلاَص :لاق ْوِلَو
 5 ل 1 8 1 ام ها م ومو 2

 .٠  6 04 . 2ماك هم هر هوب ص 0 2 2

 دلع تناك ءاوس ةموصخلا ىعدتسي حلّصلأ ظفل نأل «ةنالطب ٌحَصألَأَف

 01 2 ا
 ياني دياي

 ةَراَجإلاَو «ٌعْيَبلا :ةَعْبَس حلّصلأ َماَسِقأ نأ َرّرقت امم َملع دق :ٌةيِبْنت هال م لك هر ملا , يي و2 0 ملمس هذ سل 0م 0
 م مم و 20 هَ مر هك 2 1 2 صر 31 مصر

 ِدَمَعلا مذ نم ةضَواَعملاَو ءءاَرْبٍالاَو 2 ا ةَبِهلاَو ,ةّيراعلاَو

 1 و - 53

 رخلا ءاي - رخأ ٌءاَيْشَأ اًهنم َىَقَبَو
 ماس 6 هوب ه

 . يِدْبَع َدَر ىَلَع اَذَك ْنِم َكْيْحَلاَصَك «ةَلاَعَجْلأ :اَهِْمَو

 اذنه قالطإ ىَلَع اذك ْنِم َكْئْحَلاَص :ٌَيِبْرَحْلِل هِلْوَمَك ءُءاَدِفْلأ :اَهْنِمَو

 .ِلاَمْلَأ ٍسْأَر ىَلَع هيف ِمَّلَسْمْلا َنِم َحَّلاَص ْنَأك ٌحْسَمْلا : اَهْنِمَ

2 2 
1 1 

 ٍلَجَوُم ْنِم َحَّلاَص ؤأ ِهِلْثِم ٍلَجَوُم َلَع ٌلاَح ِنْيَد ْنِم َحَلاَص ْوَل :ّةّمِيَت

 عم 050 6



 74 ٌينيبزشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدمَحُْمِل

 «لجألا ٍقاَحْلِإب نئاَدلأ َّنِم ئلوألا يف ٌدْعَو ُهَّنأل ُحْلّصلأ اَعَل «هلثم ٌلاَح ىَلَع
 ٍطاقْسإي ٍنويَْملا نم دْعَو ةيناثلأ يِفَو .اهئاَحِإ ُحِصَي ال لولخلأ ُةَفِصَو 0 هر 3 لا ١ و 9 - ربا هر وعر

 َىرَب ِةلَجَوُم ٍةَسْمَح ىلع ِةَلاَح ِةّرْش َرْشَع ْنِم َحْلاَص ْوَلَف ؛ طَقْسَي آل َوُهَو لجألا
 4 3 هئآ

 ُحَلصلَآ اَعَل ِةَلاَح ِةَسْمَح ىَلَع ِةَلَجَوُم ِةَرْشَع ْنِم َحَلاَص ْنأب َسسكُع ْوَلَو
 07 -_- ل 3 ه2 ىو هص ما 200 1 5م 0

 ةلباقُم يِف اًهكرت اَمْنِإ ىّرخألا ةسْمخلاَو ءاَهقاَحلإ ٌحِصَي ال لولُحلا ةفص نأل
 07000 ه- و هم 00007 2 0

 ُكدَتلَآ ُحِصَي ال لولُحلا لّصْخَي مل اذِإف كلذ

23 2 

 0 0. 6 ء يع ورر
 .جرخي : يأ « هيناث ٍناَكْسإَو ِهِلَوَأ ٌمَصِب دب (ٌعرْشُي نأ ِناَسْنإلل َروَجيَو)

 َوُهَو ءاَطاَباَسَو ؛بْشَحْلا وخَت نم ٌجِراَخْلا َوْهَو ءاَحاَنَج : ْئَأ (اَنَشْوَر)

 ُهْنَع ُرْبَعُيَو «(ٍذِفاَن قيِرط يف) .اًمُهَنْيَب قيِرْطلآَو ٍنْيطِتاَح ىَلَع َةَيِّسلآ
 نابل ُنصَْخَي هَل «َقاَرَتْفأَو ٌعاَمِتْجأ قيرَطلأ َنْيَبَو هيب : ليقَو .عراّشلآب

 بعيش ف . عاج ل كلاي اوُناَقَو ؛ هرخآ ىلإ 00

 ٠ هدلمم» هْيَلَع ُقَلطُي اَم َرُه حوُرُشلاب ُدوُصْفَمْل حانجْلاَو ! لئاتف ؟ بشخلا وخن

 ب لأ : لضألا يف ذ َوَهَو . فصلا : ةَطْفل اَهْيَلَع ّلْضَفُي ٌضْخَبلاَو « َةَمْرَّشلأ
 ةفيقّسلاَو « ءانبلا نَع اًجراخ ف َرْشَأ اَمَو « ٍطِئاَحْلأ ٌريِرْفإَو « هِسوُؤُر ّْنِم ٌنمأَرَو « ُهنِم أَتن ام و ع

 0-2 301 همم غل



 . هب ُدامْلآُرَضي ال يح ِ رم ممر مم 8 مهل
 4 7 2 ة.ءامهس ساس و ل 0 1 أ كل

 فان ريع وأ اَذفاَتو ءاَرْحَص أ ٍابِي نوُكي قيل ءاَذِفاَ 1! نوكُي اَلَو

 2 و

 يف ةَراَمْلا) ٍطاَباّسلَأَو لجأ ١ نم لك (ُدْضَي اآل) ُْتْيَحِب ؛ْتَنَوُيَو ْرَكَذُيَو

 ْنِم اًبِصتْنُم يِشاَمْلأ ُهَبْحَ ةتحت دمي تيب اَمُهنِمّلُك ميز طرت ديف ٌمِهِروُرُم
2 
2 

 «ٌئَقِبِقَح ٌراَرْضِإ 50 مَ ُفَسْأَر َىِطْأَطُي ْنأ ىلإ جاي يَ
 ْرَواَمْل لاك يالا ةلوئخلأ أَ ىلع َنوُكي نأ انه عع طش دشُيَو

 لاخلا خل ْثْيَحِب كلذ ريل ٍِفاَوَقْلآَو ٍناَسْرْفْلأ ُدَمَم َناَك ْنِإَو

 ادت ناك نإ يع َ < ْدَق كلذ َّنَأل قّلَظِمْلا باَشْخَأ م َعَم ريِعَبْل

03 1 

 - - .ءرس 7 - 5 7 0 ا م 8 هرم 3

 هَّمَع راد ىف اًيازيم ةفيرشلا هديب بصن هك هنأ : كلذ زاَوج ىف لصالاَو

 ٍدْعَس ُنْبَأَو ؛83737/13 َرِكاَسَع ُنْبَأَو ؛١٠79١ :مْقَر ]١1/ 327٠١ دَمْحَأ ماَمِلأ ُاَوَر . ساّئَعلأ 72 مارب 0. عقر وَ 2 011 هم را

 اول
 5/ 5١ٌيِمِئْيَهْلأ لاق ؛  : 7١1/ /4هللا ٍديَبع ْنِم ْعَمْسَي ْمَل ٍدْعَس َّنْب َماَشِ نأ الإ ٌثاَقِ اً ُهَلاَج اَجِرَو ُدَمْحَأُاَوَو [

 مُقَر «ْئَربكْلأ ْنسْسْلا»] ىَقَهْببلاَو : ١١191[ .

 .كَ هدِجْسَمِل اًعِراَش َناَك َباَريِمْلآ َن :لاقَو
 و

 بال «مالشسإلآ يف َواَرِخ او َرَرَض ال» ل هلوَقِل لي عم ام َلَعف نإ
 ٍدَقَو (ٌيِفْمُجْلا : ينْعي) ٌرباَج هيف ٌداتْسِإ اًذنَّه :44/* ٌيِريِصوُبْلأ َلاَق 25741 :مفَر 2744/7 هّجاَم

 غم
 و ِم 8

 ليزملاو 01١١5037 :مقَر ه١ ُنِناَرَبَطلاَو م1 و 71/١ ُدَمْحَأَو ؛ ؛ مهن
 7-3 هوم و 2 هه -

 اَطْم ٍدَحَأ ّلُكِل نكل َةَئِفْلا عْفَوَت ْنِم هيف اَمِل ُهَل ِدَحَأ لك ال ُمِكاَحْل -
 ركل لاَ ْنِم هل هَلاَزإِب

.ْ 

 د 2



 ًذ ٌينيِبْرْسلأ بيطَخْلا َدّمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 م. ها. وافاد ه واف فه اق اه عاف اه هاه اهدا واق اه دهان فاه واه هاف او هاش هاف فاه هاو واه هاو ف واه ماقد هواها

 ُهَنَأل ةُئاَرطتْسا َراَج ْنِإَو َنيِمِلْسُمْل عاَوَش ىلإ عا غاَرْشإلا ُهَل َسِيَلَم ُدفاَكل
 .عنملا يف نونا ىاَ نيا الغإك

 د رع الو جل جر م اونا يو :ئمفألا لق

 يف هَ مك فول عرش محو ؛ ؛نَسَح ْخَبَهَو يأ

 موتهم ر م2 تا م وكي ,2 كتم سور كك م

 ْولَو ؛كلاَملَأ ُهفَقَو أ اقيرط ُهلْبِق وأ ٍدِلَبلَأ ِءاَبْحِإ َدْنَع 5 م ٌقيِرْطلَأَو

 َكِلْذَك ِءاَيْحِإ ريك

 ظْمَل ىلإ كلذ ىف ةَجاَح ال ُهَنَأِب اَمِول نع القن (َةضْوَّرلا» يف َحَّرَصَو

 ةريصي ظفل ْنم لب الف هيف اَّمأ ؛ةكلُم اَذَع اميف ُهَلَحَمَو :«تاّمهَملأ» ىِف لاق 0 ع م 0 وقار 72 و7 0

 . نهتنأ . فاقؤألا داق ىلع اقوه

 ىلإ ٌتَمَتلُي لَو َرِهاّظلَأ هيف اَنْدَمَتْعَأ اَن اقيرط اَنْذَجَو ْثِيَح و ؛ةهاظ اَذلَمَو
7 

2 

 لحج : رولا لاق ردت يف ءابشإلا دن اول نإ قير هَ

 :مُقَر 21737 / ٌِلْسُمَو ؛587 :مْقَر «ُيِراَخْبْلا (ِنْيَحِيِحَّصلأ١ رَبَحِل «عْرذَأ ةَعْبَس ةعبَس

 ٌّنَسَح :َلاَقَو 201200 :مْقَر 038 /* يِذِمَرَتلاَو 878 :مْقَر ل14١ / َدْواَد وُبَأَو ؛,150

3 

2 
 ةَرْيَره يبأ ْنَع [10517 :مَقَر 474/5 ُدَمْحَأَو 41774 :مقَر ء/84 ١/ هّجاَم ْنْبَأَو ؛ٌحيِحَص م



 د 3 م د َ سه ىص هم وع 2 2

 4 ءاكرشلا لدإب الإ كّوتشملا بزذلا يف زوجي و

 جي نأ قيرطلا يِف فالتخالا َدنَع ليل أ َلوُسَر ئَضَق :ُهنَع هلأ َيِضَر َ اعلا ف فكاتجالا َنْيَم هلع هللا م

 َيِضَر َيِهِفاَشلا ٌبَهَذَم : يِشكَْرلأ َلاََ .عُوذأ ةَعْبَس ةَضْوَع

 نِإف ٌرِهاَظ اًذلَهَو . ىَهَتنَأ . هْيَلَع ُلوُمْحَم ُتيِدَحْلَاَو َةَجاَحْل رق ٌراَبِتْعَأ

 نأ دحأل ْرْجَي

6 

4 
 هربنا. 1 1

 رم اَم ئَلَع ِةَجاَحْلآ ِرْدَق ْنِم وأ ِعْرذأ ِةَعْبَس نم َرثكأ َناَك

 تيب ِتاََمْلأ نم لو ام ايدول نإ هم يَ ىلع يس ِي
- 

- 
22 

 ىلإ اه اًمميِدْنَتَف اَهُحِلاَم اَهيِلْسُم َةَكوُلْمَم ٌقيِرطلأ ِتَناَك اَذِإ اَمأَ و ءٌراَمْلاب ُدَُي

 .اهميِسْوَت هَل لَضَْلاَو هيي

 هر ثم و كو ياررار ثم 260 سار ىف كل َحلاَص ْنِإَو ؛ضّوعب ٍطاَباَسلا وأ ءٍحانَجْلآ عاَرْشِإ ىلَع ُحلصلآ ٌمُوَْيَو
 دقعلاب دري ال َءاَوَهلا نال َماَمِإلا هيلع

 5 هاه رس < ََ 01002 - ه2 ووممر

 ولو ؛ةَرَجَش اَهيِف َسَرْي وأ ءاَهُدْيَغ ؤأ هك د قيرطلا يف نبي نأ مُرْحَيَو

 ٌلَحَمْل َكِلَذ يف قولا مْنَمِل َُرَضلآ ىَقَتنأَو ُماَم ملأ نذَأَو قيرطلأ َعَسَتَأ
 اًهَعِضْوَم َهبْشَأ ٌةَدْحْلَأ ِتَلاَط اذِإ ُهَنَأَلَو ماَحِدْرالأ َدْنَع اًمهب ٌراَمْلَأ رْثعَتلَو رم 2 ع

 .اهوخن دو َةَحِ ةكيجألا فالاخب هيف قيرطلا قاَقْسِيْس اَقْحَتْسَأ ٌرئَأ َعطَقْنَأَو َكالمألا

2 2-9 

 فان ريغ ّوَهَو ء(ُكريْشُمْل بْرّدلأ يف) ٍنْشْؤَر عاَرعِإ (ٌروُجَي ب َ الو)

 ريل ةماَح ةهج ىَلَع نفوق ربو ٍطاَبرك ءِدِحْسَم م وحن ْنَع يللا
 دَعْبَأ ُهَباَب نّمِم مِهيِقاَي نمو كلرألا يف مول كلا ني ل

4 

 .ةَِناَثلأ يِ ُهلباَمُم ًْو
 رع حريص



 ُةَبْسُيَق :«بلطملا» يِف َلاَق «نذإلاب ٍجاَرْخِإلأ َدْعَب َعوُجْتلأ اوُداَرأ ْوَلَ
 م 2 0-3

20 3 
 ريخيو هَل ةَرَْأ ال اوان ٍةَرْجأَب ا َعْنَمَو وحب ْعْضَو هنأ هلك عن 2 م 2 نإ 0 هس هس هل 2ك. 0 0 ك2 سك

 هر عمو

 «ةَياَفِكْلا» يف امك َرَدَضَت ْنِإ يرّتكُمْل نذإ

 ِباَب وُ ِرْيَع ْنِم ُهُاَدِج َيَصآل ْنَم ال يَ ابدت ْنَم فال رْيغ َلْهَأَو
 لَحَم هند ٍلِفاَتلَأ ِرْيَغ ِسْأَرَو ؛ ِهباَي رع نيب اَمب مُهنِم لك َةَكِرَش ٌنصَتْخَتَو هْيَلِإ

 هِدَّدَرَت
 بْرّدلَأ يف) ِءاَكَرُشلأ ةّيِقَب ِنذِإ رْيَعب (باَبلأ ُميِدْقَت) ٌباَب هَل ْنَمِل (ٌروُجيَو)

 ُهَدْسَي مل ْنِإَف هَّقَح َضْعَب ري ل ميل َتاَبْلأ َّدَس اَذِإ (ُكَرَيْشُمْل
 ووفر 5-939 -

 يناثل | َماَمِضنَأ َّنَذِ ( هعنم هئاك 7

 هب نوُرََصيف بدلا يف ٌتاَوَدل

 . راج هِراَدِل اًريِلْهِد َيِقاَبْلأ َءَجَو ُهَميِدْقَت داَرَأَف بْرَدلآ ٌرِخآ هَ ُهُباَي َناَك ْوَلَو

 ْيَأ :(ريِخأت) 0 ِبْزّدلأ , سأَر ىف ُباَب ُهَل َْمِل (ُروُجي الَو)

 ههْنَع َدْعَب ْمأ ميِدَقْلا َنِم َبْرَقَأ ءاَوَس ءبزَدلآ ٍلَمْسَأ ىَلِإ ٍديِدَجْلا بابل
 ْنَع (ِءاَكَرْشلأ َنِم) هِراَد ُباَبَرَخَأت ْنَمِم (ِنْذإب ّلإ) .ال ْمَأ َلّوَألَآ َدَسأ ٌءاَوَسَو
 اج هوا نمل يف رطينالا ٍةاَيز يف نَا ند ءَكِلَذِل ديرُمْلَأ راد باب

 حوْممْلل ُلباَقُم اَعُم وأ «بْزّدلأ ِسْأَرَو حوتفملا َنْيَُهَباَب ْنَم فالخب (ةطاَقْسِإ ُهَل مل هسا ا. 0

 ةكبشلا ُهَمِهَ مك ُميِدَقْل ُحوُْفَمْلا :ْيَأ مامإلا ِنَع (َةَضْوَّرلَأ» يف امك



 حوْممَمْلل َلباَُمْلا نب ِهْيَلَع صضرْتغأَف ُديِدَجْاآ ُهَّنأ ُنيبيِقْلْبْل مهَقَو .ُهُرْيَغَ
 . عملا لف « هيف وتفَمل أ رذقلا يف ٌكِراَشُم

 رخإلا دوي ال كِل َنَكَْلاَم لجسم ص وخن ْنَع ياحب ّجّْرَحَو

 - 8 6 3 2 رم 1 رص 0

 ىَلَع لامي ب ٌحلُصلأ خِصَي ب الَو َنوَقاَبْل نذأ ن و راَرْضِإل لنع قباّسلا هذيقب

 :َنيِعلسُمْلا عيمَجِل قارطيسالا يف يحل َنَل ٠ باب حف وأ حاتَج ٍجاَرْخِإ

2 3 

 4 هي حتي ذأ ةوثانملا ب ٌةُراَدَج َّقَصال ْنَمِل ُروُجَي : ةمتن

 7 0 .9اامأ وس كي اشي

 زيأ علا روز ب ْمِرْوَصَمِل مهن ريب قول هن
 م تم عوجولا مهنذإب حل دب ْمَُلَ

 لاش 0 رجل 0 3 ُهَل لب ءاَهِرْيَغَو ةءاضتسال ِتاَقاّطلأ م 5

 3 ؛ٍعِراَشَو ٍبْرَد وأ نير ىلإ ٍناَحَتْ

 اراد اَمُي ًاَمَجَو اَمُهَنَب طئاَحْلا َلاَرَأ ول اَمَك َوْهَف ِكّلُجْلِل ٌفداَصُي ف ”وُةَصَت ُهّنَأل

 .اًمِهِلاَحِب نهب رو َةَدِحاَو

 اب َعَم تب هنأ مِلَع ْنَف ءاَمِهِيَكْلم نب اَمَفَس وأ اَاَدج اََراَتَت لَو
 ديل اَمُهلَف َن ْنِإَو َكِلْذب ِكُْمْلآ ِةَراَمَأ روُهظِل ُدَيلَأ هَل ءاَمِهِدَحَ
 أ هل هن أهي اَمُهُدَحَأ مَآ نَِف «ٍحْجَرْملآ مَدَعِل

 .هيِلَي امم ام لك هب عِش دي أ ِرِهاَظِل اَمُهَْبَب َلَعَج الِإَو دب



 م ٌئنيبْرَّشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 هكان سكس 0 ىف هه

 ١ ةلاوحلا يف ] لصف

 لولا يف لضف
 اَعْرَشَو و ؛لاقتنالاَو َلُوَحّتلآ : مل ءاَِرْسَك نم حَصْفأ ءاح :

 مذ نم لاَ ىَلَ َُلطُتَو ءئرخأ ةمذ ىلإ ةَمِذ نم ل يي
 َلْبَق اًهيف ُلصألآَو ئاَهَقْفْلا ٍلاَمْعِتْسأ ُبِلاَغ َوُه ا ؛ئرخ

 : مقر 211917 /7 طِلْسُمَو ؛؟1177 :مُقَر 0/99/١ يِراَخُْلا] (نْيَحيِحَّصلأ» ٌربخ ٌرْبَخ َعاَم اًمجإل

 ُيِياَسَسلأَو 41808 :مَقَر 2500 /* ُيِذِمْرَتلَأَو ؛""40 :مْقَر .147/» َدْواَد وُبَأَو 15
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 مَ و : مقر نْبَأَ م ؛1804 :مَقَر 2715/١ ٌكِلاَمَو ؛7٠71 :مَقَر 240 /؟ ِهّجاَم ُنْبَأَو ؛١559 :مَقَر 7اثال/ه/
 0مم س لآ م) 009٠[: :مَقَر 4417/١١ َناَجِح ُنْبَأَو ؛10١ه6 : هو 0511/4 قار دبع

 هر
 يأ هنعمل يف ثلا ناس ب ءيَِم َلَعْمُكدَحأ عن ذو مل ع

 ىَلَع اَهْلوُبَ َسُيَو .[11177 مقر />] ٌنَقَهْيبْل اَذَكَه ُهاَوَر امك . لَيْخَيلَف

 ِتاَضَواَعُمْلأ ٍرِئاَس ْىَلَع ُاّيِقْلا بوُجُوْلا نَع ُهَفَرَصَو ِثيِدَحْلأ اَذلَهِل ِءيِلَم

 ةَهْبُش اَلَو اًِفَو ءيِلَمْلا َنوُكَي ْنَأ ٌنِعَرْذألآ ُهَنَحَب حب امك باَبْحِتْسالآ يف ٌربُْيَو

 ربتعُي ْمَل اَذَهِلَو ةَجاَحْلِل ٌرَوُج ٍنْيَدِب ِنْيَد ٌعْبَب , اَهّنأ ُحَصَألَاَو ءهِلاَم يف
 . كوبر نال هك نإ سيلا يف ل ضْباَقَتل

 ىَلَع ٍلاَتْحُمْلِل ٌنْيَدَو هْيَلَع ٌلاَحُمَو ءٌلاَبْحُمَو .ٌليِجُم :ٌةّنِس اًهئاَكْرَأَو

 ناني اهلأو نيمو ل لاكش لع لفل او «لمفل
 كه

24 

 .لاق امك اًطْرَش اَهْضْعَب يمس عب ىمس
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 .ةَفِرْعَتَس اَمُك ٌةَسْمَح لب ؛ «(ٌةَعَبْزَأ ةَلاَوَجْلا) ةَكِص (طِئاَرَشَو)

 . (ليِحُْمْل اًضر) : ُلَوَأل

 َءاَش ْتْيَح ْنِم ٌّقَحْل ٌءاَميِإ ليِحُمْلِل َّنَأل «(ِلاَبْحُمْلا ُلوُبَق) : ينال ()
 نذل ُفاَضِرب لِ ُلِقََي ال ؛ ليحُمْلا ِةّمِذ يِف لاَتْحُمْلآ ٌقَحَو ةَهجب ُمَرْلُي الق

 ّرَم اَمَك ِبْدَنلِ ُدِراَوْلآ ُرْمآلَآَو ُتَواَقَتت مَمَّدلأ

 ِباَجإ نم د َدُب ال ُهّنَأ ٍةداَقِإل باَججيإلل يِعدَتُمْلا لوُبقلاب َرْبَع امن : ةيبْنت
 هْيَلَع لاَحُمْلآ اًضر َطَرَْشُي لَو ةَنَسَح ةَقيِقَد َيِهَو .عيتلا يف امك لبجفلا

 ْنَأ ُهَلَ «ِليِجْمْلِل َّقَحْلآ َّنَألَو .عيبَمْلا ِدَْعْلاَك فُوَصتلَو َّقَحْلأ ّلِحَم ُهَن

 . ءاَفيِتْس الب هَرْيَغ َلُكَو ْوَل اَمُكِهِرْيَعب ُهَيِفْوَْسَي
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 َوُهَو ءاّم هال ِْيَعَو ب لاحفلا يدل ْيَأ «(ّقَحْلا ْنْوَك) :ُتِلاَثلأ (َ)

 راّيِجْلأ ِنَمَر َدْعَب نَمّنلَأَك ُهْنَع ياَيِتغالآ ٌَروُجَي ْنَأ َدُب آلَو .هيف َراّيِخ آل اَم

 تْوَمْلأَو «ينوغشل لْبق ٍقاَدِّصلَأَك (ةّمّذلَأ يف اًكَقَتْسُم) ْنكَي مل ْنإَو

 ميسا لس ب عا ب : لبق ِنَمثلَآَو َدُمْلا ٌيِضْم َّلْبَق ةَرْجَألأَو

 ًءاَوَس يِرَتْشُمل أ ىلع ري عيبا لبي دب كيد َلَعَو ؛ثِلَت ىلع عيب
 وو ر 020000

 د20 نق افتح َناَك ْنَأَك ءاَملَتْخأ م بوُجْوْلا ٍبَبَس يف ِناَْيَدلَأ قت



 ماع اع د. راها هاه واهو ها ساو دى ده ده هلق ياه واهو هو واه و و اولو د .عاعأده هج اه ده هه هاه هاو م قد. اه ةاه

 , زوجي ال اَمب الو ءِنْيَدب ني عَ انآ اَمِل ِنْيعْلآِب ٌحِصَت الق ٠ ءاضْرَق ؤأ َةَرْجَأ

 ءاَمزآل َناَك ْنَِو ِهْيَلَع اَلَو هب ةَلاَوَجْلآ ٌحِصَت اَلَف ٠ مْلّسلآ ِنْيَدك ُهْنَع ْض ضايِتْغالَ
 وام

 .هسْكَع الَوِْيلَع يِ نم كلاب يتسم لَو يِعاَسلل لَوْ عَ لَو

 . ىلَع م ٌحِصَنَو ءاَهْنَع ٍضاّيتْغالأ عانيتمال ِنُكَمّتلأ َدْعَب دعت , ٌتاَضْنَلَأ َفلَت ْنِإَو

 ٍباَرَخ َعَم َِْلَع ْتَحَص اَمْنَِو ٠ هلع لالا اًضر طب ال ِتْيَمْل

 م هال كوكو

 دعب ايش ُهْنَو لبقت مَ : ْيَأ ِلَبقَتْسُمْلِل بسب َوُه امَّنِإ كِل ّنل «هتّمذ

 ْنَأ ّنْيَب َقْرَف آل ُهّنَأ ُهُدِهاَطَو ءَيِضقَي ىَّتَح ِهِنْيَدب ٌةَنوُهْرم ُهَْمدَ لِ هوَ
 م 07

 ْحِصت الو .فالخ يِناَثلَأ يِف َّناَك ْنَِو ؛َكِلْذَك َوُهَو ال ؤأ ةَكَرَت ُهَل َنوكي

 دوقتلاك ٠ «ّيِلْثِمْلا ِنْيَدلَآب ٌحِصَتَو هيلع ٍلاَحُمْلا صخّشلا مَدَعِ ةكِيلا َلَع

 َليِحُي نأ ِراَيِْلا نمر يف مَن ؛ بايو ٍيبَعْلاَك مََتْمْلاِبو ؛ ٍبوُبْحْلأَو

 «يِرَتْسُمْلا ىَلَع اًناَسْنِإ ُمِ ءاَْلآ لحب ْنآب ِْيَلَعَو ِناَسْنِ ىَلَع َعِئاَبْلا يِرتْشُمْلآ هب

 .هيف ضاع ُراَوَجْلآَو هس مورا ىلإ لآ

 اَماَضَتَقُم َّنَألَو ءاَْيَدِقاَع يِضاَرْتِل ِنَمَنلآِب ةَلاَوَجْلاِب ُراَيجْلا لْطِبيَو
 ع قَح يف عي لعلاج يِفَو ءاَماَضَيْقُم َتاَف ُراَيِخْلا َِتب ْرَلَف ُموُرُنلَ
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 يف َلطَب اهب َيِضَو نَِ ءّضَرَي مل ِرتْشُم ْقَح يف آل اهب هاَضِرِل عئاَبْل
 ةلاَوَج م ّحِصَنَو ؛ ؛ُدَمَتْحُمْل َوُهَو يِرَمُمْل ْنْبَأ ُهَحََجَر ِنْيَهْجَو ٍدَحَأ يف اضن

 م ولع لاحفلاو يلا ةهج نم مولا دوخي موب ْهديَس ٍبْناَكمْل

 َّنآل ْخِصَن كَ ةَباَتِكْل ٍلاَمِب هيلع هّريغ : دّيَّسْل ةَلاَوَح َنوُد اًمُهْنم ٌضَرَعْلَ

 . هما هجلاَطُم نم لاتحمل نكي لَ بئاَكمْلا ةهج ني هاج ةبتكل

2000-0-0 5 
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 ب ا (و.*

 ٍةَلماَعُم ُنْيَد ٍبناَكُمْلَأ ىَلَع ِديّسلل ناك ْوَل ام ب ابك موُجلا هب ب َجَرْخَو

 .ةَضَْاِاَوزا يف امك حيه لاح اَحَأَو

 1و َةَلْمْجْلا يف ٌمِزآل َةلَماَعُمْلا َنْيَد َّنَأل يجلب ِهطوُقُس ”, لإ َرَظَن الَو

 مَدَعِل هيف عوُوّشلا دعب ْوَلَو لمعلا مامن لَ يلع الو ةلاَعَجْلا لْغَجِب ُحِصَ
١ 

 .مامّتلأ َدْعَ هفالخب ٍلَتيح اَهنَْد توب

 َنِم ٍلاَتْحُمْلِل (ِليِحْمْلأ 3 مذ يف اَم) ةَقَفاَوُم : يأ «(قاَعَتأ) :ٌعباَرلأ (3)

 ٍلاَحُمْلأ ِنْ دَّدَلأ نم م ليحمل يلع ٍلاَحملا) مو يف ام (5) هب ٍلاَحُْمْلأ ِنْيَدل

 رْدَقْل يفق: َو ٍريِاََدلأ ىَلَع ِمِهاَرَدلَب حِصَي لَ «(سْنجْل يف) ِهْيَلَع

 تزؤج - قاف 3 ُةَسْكَحَو َةَرْشَع ىَلَع ةَسْمَحب حِصَي ال

 . ٍضْرَفْلاَك َركذ اميِف قاَفَتالأ اهيف َربتْعأَ قَجاَحْلِل

 َدَحّصلأ يِفَو ءلَجألأ ِرْذَق يفَو .(ٍليجَأَتلَو ٍلوُلُحْلاَو عْنلآ) يف (3)

 .رْدَقلأ أ تْواَقَتب فضلا ِتْواَعَتِل اًناَحْنِإ يسكت
 ره
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 كفن ٌنِماَض ؤأ ُّنْهَر هب نْيَد ىلع ؤأ نْيَدِب ب َلاَحأْوَل لب «َكِلَذَك َوُهَو ٍناَمّصلأ

 . ضقْلاَك ةَلاَوحْلا َّنَأل ُنِماَّضلا َىِرَبَو ُنْهَول

 2 ع



 01 2م ع وم ما 2 6. هك ممر و 2 2 © 9م 1 2

 يف هرب - د همعصو أردف ةهيلعو هب د امب ملعلا .٠ سماحلاو ذ ةيتعملا تافصلاب ةفصتَو ا ًردق هْيلَعَو هب لاحت امن ىلعلا : بماخلا

 2 د1

 ٍنْيَد ْنَع (ِليِحْمْلَ ةّمذ) .ةَحيِحّصلا ةَلاَوَجْلَأب : ْيَأ (اَهب أَويتَو)

 هْيَلَع الاَحُم ٍلاَتخُم ني ملي ٠ هيلع لاك نع هَ شي لاتحمل

 ٍتْوَمَو ٍدْحجَك ِِرْيَغ ْوَأ سلب ُهْنِم ُهْذْحَأ َرَذَعَت ْنَِ « هتّمذ يِف ه ةَريظن ٌريِصتي : 5

 إو ويلي يف َفِلتَو نْيَدلآ َنَع اًضَوِع َدَحَأ ْوَل اَمَك ٠ «ليِحُمْلا ىَلَع ْعِجْرَي مَ

 ئَرتْشأ ِنَمَك ٍليِحُمْلا ىَلَع ُعِجْرَي ل هَ هلهَج وأ هْيَلَع ٍلاحُمْل َراَمَي َطَرَش

 وف دومه اني
 طَرَش ْوَلَو هْنَع صْخَفلأ كرب ٌرُصَمُم هّصَقُم نأ ,ٍروُكَدَملآ ٍطْرّسلل َةَرْبِع ال

 يف ُدِقاَعْلا طَرَش ْوَلَو ُةَلاَوَجْل حصن ْمَلَركَذ امم ِءْيَش راق لج عرج مثل

 ُبياَصو لوألا يفلان حجو ؟ل ذأ صب لَه نيِحَض ذأ انهو ةلاَوْل

 . ُدَمَتْعُمْلأ َوُهَو .يناثلأ (راَوْنَأْلا»

 دايخ لَو ةَياَعُمْلا ىَلَع َنْئَ 5 مل اهل «ِيْرَس راي اَميَفَع يف تي تيكَي اَلَو

 ِساّيِقْلا يفالخ ىَلَع ان ٌةَضَواَعُم اَهّنِإ لق نِإَو «ٌحَصَألآ يف سلجم

 لأ
 ا
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 مَ اَعِئاَي ِرَمْشُم َلاَحأ دَقَو ِةلاَمإَك ِهِرْيَع وأ ِبَِعب ٌعْيَب حف ول :ةَمِ
 ىلَع الث هب ُعِئاَب َلاَحَأ ْنِإ ال يبل خاَسِفنَأب ٍنَمْثلَآ عا 3 ٌةَلاَوَجْلا تَلَطَب
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 م08 ٌينيبزشلا بيطخلا دَمْحَأ نْب ِدَّمَحَمل

 هب 72 7 دى 7 ك

 نامضلا ىف لصف

 ةَّمذ يف تب ماّريلال لاقُي :اًعْرُشَو «مازتلالا :ةغّللأ يِف َوْهَو 57 1 ُُقح لا عاشو 1 2 1 2 2
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 دقعلل لاقيَو :ةةوشخ قعتشم نه «ٍةنوَمْصَم ٍنْيَع ٌراضخإ ْؤأ «ريغلا

 ءاليفكو ءاّميِعَرَو ءانِماَض : َكِلَذل م ُمِرَبلُملا ىَّمَسُيَو «َكِلذ هب اخي يأ و ذل
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 هجمات فايا كي

 1 ربَخَك ثاَبخَأ سس 8
: 9 

 يذم رمل ُهاَو َر (ٌمِراَغ ٌميِعّرلأ» : ِربَخَك . أ عا + ال َلْبَق هيف لَو

 478: : مُكَر تم ُدَمْحَأَو هم : مقر 25977/* دْواَك وُبَأَو عدم : مُقَر مد 6

 للك ٌنيَتَهْنَبلََو ؛؟ 6 :مُقَر ل ُيناَربَطلَو ؟١4 54 : مُقَر 0ك قاّدَكلأ ُدِيَعَو

 ل /* مينْطُفَر اًدلأَو 4١١564 :مَقَر

 ٌيِعاَضَقْلاَو لا : مَقَر 00م : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلا نب او ؛هالما : مَكَر ق١ /# («4 ئَرْبكلا»

5-4 
 يف ُنِناَسَتلَأَو ؛80057 :مقَر 2706/4 ةَبْيَش 0

 ء حيحَص ٍداتْسِإِب [؟١11 :مقر] ىلا رع ؟ةَنسَْحَو [ :مقَر 2/0١

 ريان ةَرْشَع لُجَرْنَع لمحت

 ه#
 ع

 ُهْنَع ٌنوُمْضَمَو ُهَل ْنوُمْضَمَو ٌرِماَض :ٌةَسْمَح ٍلاَمْل ِناَمَض َناَكْرَأَو هه

 .ةَعيِصَو وب ٌنوُمْضَمَو

 ْنَم (ُناَمَض ٌحِصَيَو) : لوقت « ِنِماَّضلَأ طْرشب أَدَتََق َكِلَذ َتْمِلَع اذِإ

 ب كش ل هيفسو اكس نر ُداَمَصأ 4 ّحِصَيَف ؛اًراَتْخُم نوكَيَو ربت خص

 ءرَجَحْلأ كف َدْعَب الِإ ِبِلاَطُي مل ْنإَو ةّمّدلأ يف ِهئاَرْشَك ٍِسَلَف ٍروُجْحَمَو ِهْيَلَع



 « اهّردق ملع اذإ هم هذلأ أ يف ةّرِقَتْسُملا ِنوُيّدلأ

 نيد د ِهْيَلَع ِتْوَمْلَأ َّن ضرم ٍضيرَمَو ِهَفَس ِروُجْحَمَو ٍنونجَمَو يبَص نم ١

 ل ميس نذإب يق ُناَمَص صو هِي ارب وو رف مو ِهِلاَمِل َقرْفَتْسُم
3-17 
 يف َنِمَضَو تَناَك وأ اهم نكت ْمَل ْنِإ صكتملا تِقَرلَكَو ِدّيَسْل ُهَناَمَض .ء

 يف ٍنذإلا َدْعَب ُهْبِسْكَي اّممَف ِّرِإَو َكاَذَف ةَهج ِءاَدَذلل نع نإف ؛هِدِّيَس ةَبوَن

 انَح يوك ٍنوُحْضَمْلا يف ُطَرتشُيَو راجل يف هَل ٍوُدأَم يب امو ناَمَضلأ
 .ٍةَجْوّزلل مْوَيْلآ دعب ام ِةَمَقَتَك ْبِجَيْمَلاَم ُناَمَض ُخِصي اََف ِدْفعْلآ َلاَح مب

 .ٌةَمزآل َنوُكَت ْنأ ةَنوُمْضَمْلا (ِنوُيُدلآ) يف طَرَتْشُيَو

 اهئاَمَض ُخِصَي ْلَب يب َسِمَل (ِك هذلأ يف ةَرِقَتْسُمْلا» :َصُمْلآ ُلْوَقَو
 لبق عيبَمل ِنَمْنَو ٍتْوَمْل وأ لوخُدلآ لبق ٍرْهَمْلاَك (ةَقَبْسُم ْنكَت ْمل نإ

 اًَهَطاَقْسِإ ِبناَكُمْلِل َّنَآل َةَباَتِك موُجنك ال ٍراَرْفَتْسالا ىلإ ٌليآ ُهَنَأل هِضْبَ

 .هْيَلَع قُدوَملِل تعم الق ٠ ءْخْسَفلاب

 ىَلَع اب ٍديسِل ال ٌيتخَأل اَهْيَعب ٍبئاَكُمْلا ِنَع ُناَمّضلأ خصب

 يف ِنَمّثلَأب حِصَيَو ؛ُحَصألأ َوُهَو ٍهرْجَعِب ٍبناَكُمْلا ِنَع اًضي اًضِيَأ طَقْسَي اَهَرْبَغ
 ين ٍناَمَّضلأ ُدَحِص َةَكحِصَو ؛ زاب نأ وس ولا إل راجل

 قفكسلا نأ

 ل 0 قر راجإلاَو ثلا هيف ءيفعب نيدو دل يف ٍلاَم ُثاِْْإ

 2 لا دعأف شل اتش ب لف ا
 وق هم ه2

 ء ةفقّوتم ةَءاَرَبلأ نآأل «ٌلِطاَب َةَمِص وأ اَرْدَق ْوَأ اًسْنج ٍلوُهْجَمْل

 . ِناَيْعَألآ َنِم ُةءاَربْلا حصن اَلَو «َلاَهَجل َعَم ُلَْعي
 5 اما بلح

 5 اع



 000 ب هور ََ
 000 نا .٠ 2 ا ت6 سامو

 هاو دو هان دو دعاه ماع ا هاوأو ها اه هاه واو ده عاف اه يق ع هاه هاف هع اهداف هو اهه عه واف هاو و واوا فو عاو او اهاه

 طعاس هاهم ا.

 2 ءُلاَمْلَا اَنُه 5 ووُضْقَملا ل نأ 3 نبأ م ٌحِصَي اَمُك هِةَراَعَتْسُمَو

 ول اَمَك ؛اًهْتَمِيِف ُهُمَرْلَي الَق الب اًضْيَأ اري هَل ِنوُمْضَمْلِل اَهَدَرِب ٌنِماَّضلأ

 نيل َليَِكْلا مري ال هند ُلوُكَمْلا َتاَم

 َناَكو ؛حَص هَرْشَع ىلإ مهو نم د ٍديَز ىَلَع َكَل امم ُتْدِمَض : َلاَق ْوَلَو
 ةَرْشَع :َليِقَو ماَريلال أَدبَم ُهَنَأل لوألا يفرط ًاَلاَخْدإ ٌةَعْسَي اًئياَض
 . مارال يِن ِنْيَمَرَطلِ الاخ

 ٌقِلاط ٍتنأ لاَ وَ هنأ يقالَّطلا ٍباَب يف وويل َحُجَر ليق نِإَ

 ةَرْشَعْلا ْنُيعَت ُهَساَيِقَو .ثالثلأ َعوقُو ثالث ىلإ ٍةَدِجاَو
 2 يي 2 سه امم 02 1 هر تل ح# ص كعك ع

 ٍنْيَدلأ الخيب ةوافيِتْسا رهاظل ٍدَدَع يف ٌروصخَم قالطلا نأب بيجا

 20 م سا مع ما - هد ومس اوس < هك
 رأ ولأ يِف امك ةيِناَم زل ٍةَرْشَعَو مهزد نيب ام نوض و

 ,مازتلالاب رعشب * ف ةينآلأ ةَلاَفكْلَاَو ِناَمّضلل ةغيصلأ يف طِرْشَو
 وي هه َّء هر هنو ل مى 7 2

 ارب طَْسب ٍناكِصَي الو ؛وندي تل كت نأ «نالف ىلع يَا كيت تنِمَصك

 اك جاف ع ملفت جب ؟ةداضخإ لعوب

 روت ل ل

 ْمَرْلَي لَو ءالاح ٍلَجَوُمْلأ ْناَمَض ٌحِصَيَو ِنِماَّضلأ ّقَح يف ُلَجَألآ ْتْْي
 هس

 . ليِصألأ ُهَمَرَيْلا اَمَك الاخ ُهَمَرَمْلا إو نوُحضملا يجن َباَصل



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَْفإل ( م61

 اذإ ُهْنَع ٍنْوُمْضَمْلاَو ِنِماّضلَأ َّنِم َءاَش ْنَم م َةَبلاَطُم ّنَحْلأ بِحاَصِلَو
2 

 05 انتو ام َلَع ْناَمَّضلأ ناك

 ْوَلَو (ِنِماَّضلأ َّنِم َءاَش ْنَم ةَبلاَطُم) ءاَّنِراَو ْوَلَو (ٌنَحْل ٍبِحاَصِلَو)

 عاش امِهَبَأ َبلاَطُي أ اًعيِمَج اًمُهَيِلاَطُي نأ (ُهْنَع ْنوُمِضَمْلَاَو) ءاَغرْبَتَم

 رَبَحِلَف ُنِماَّضلأ اَنَأ ؛هيقاَبب َرَحآلاَو هِضْعَبب اَمُهَدَحَأ َبِلاَطُي وأ «عيمَجْلاب
 35ا/ /ه ٌدَمْحَأَو 6# : مقر 2945/7 َدْؤاَد وُبَأَو ؛ُةنَسَحَو ©0 : مَقَر ه0 /* ٌيِذِم رمل

١ 

 ال516 :مُقَر 29ه /4 ُنِناَرَبَطلأَو 414743 :مُقَر كما /2 قاّزَيلأ ُدْبَعَو 457844 :مْقَر

 47١037 :مَقَر 1 /4 ةَبْيَش يبأ نب بَأَو ؛10 7“ َيْطَفَراَدلأَو 4١1705 :مْفَر 288/5 ٌيَِهْيَتْلَو

 ؛7١1» :مَقَر 2160 :ةَحْفَص ِدوُراَجْلأ ْنْبَأَو 40741 : مقر 2443١ /# 4 ئَرْبُكْلا» يِف ف ُنَئاَسَسلآَو

 قاب َنْي هَّدلأ َّنَالَف ليصل أ اَكَأَو ؛(ٌمِراَغ ُميِعَرلأ» 0١[: :مقَر 2/0 قيال

 ءاَرْيإ يِف َسسْكَع لَو هْنِم ُنِماَضلأ ّىِرَب ِنْيَدلأ ّنِم ٌليِصألآ َّىَرَب ْوَلَو
 . ءاَدأك ِءاَرْيِإ ِرْيَعب ّىِرَبْوَل ام فالخب

 فالِخب ْتَيِرَخ ُهَتصو َّنأل هَْلَع َلَح ٌلَجَوُم ُنْيَدلأَ اًمُهُدَحَأ َتاَم ْوَلَو
 . لَجَألابْقِقَت وِفَتْرَي هنأ هْيَلَع لحي ال وَحْل

 اًميِف (ُهَنيَي اَم ْنَلَع) اًحيِحَص (ْناَمّصضلأ َناَك اذإ) ِةَبَلاَطُمْلا يف ٌديَخُي اَمَّنِإَو

 يف َطَرَشَو َةَمَّصلََو ٍسِْجْلاَو رْدَقْلا َموُلْعَم اَمِزاَل نيّدلأ ٍنْوَك ْنِم َمَدَقَ

 )١( نْيَمْلا خَسْن رثكأ يِف ٌطِقاَس « اَنيَي اَم ئَلَع ٌناَمَّضلآ َناَك اَذإ » : هلوقو .
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 ؛حالَصلأ نبأ هب تأ امك ِهتفِرْعَمك هلبك كو ةَفِرْعَمَو ءاليِهْسَتَو اًديِدْشَت ٍنْيَدلأ
2 0 

 عا
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 ْنَم الإ ُلكَوي ال َصخشلا َّنَأ َبِلاَعْل َّنَل «هفالخمب ب السل ٍدْبَع ْنْبَأ َْفأ نإ

 مَلِماَرِيْلآ ضخم َناَمّضلأ ند هاَضِ ًطَرَيشُي الو َةَبلاَطُمْلا يف ُهْنِم ُدَشَأ َوُه
 لَو ٌُبيِدَمْلا َوُهَو ُهْنَع ِنوُمْضَمْل اًضر لَو ِتاَدَقاَعُمْلأ ٍدِعاَوَف ْىَلَع م غضوُي

 .وفرْعَمو ذيب رْيَع ِنْيَد ادب عٌربتلأ ٍزاَوَجِل ُهَفِرْعَ

 َنوُمْضَمْلا ىَلَع) ُهَم ام (َعَجَر) هبِحاَصِ َّقَحْلأ (ٌنِماَضلأ َمرَغ اَذِإَو)
 هيف هل نع ةوكضمل : يأ «(هيذإي) نيل (ءاَضَْلآَوُناَمّضَآ داكن

 .ِهِلاَم ْنِم ذأ اًذإ اذنه َذلَه «هِنذإِ ِرْيغلآ ةَعفَْم ةَعفنَم ىلإ ُهَلاَم َفَرَص ُهَّنَأ

* 
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 و وَ ماس هس ا وك سم ىلا |, مَ ل 7 ها 2 م وَ
 هوركذ امك عِجَرَي ال هنإف ٠ بدلا هب ىّداف نيمراغلا مُهَس نم ذخأ امأ

 وَ سا رعاو 06 0 2 2 3 72 7 و 0006 .٠ 7 م0 0. .
 هل َعوِجَر الف ءادالاَو ناَمضلا ىف هنذإ لفتنا ِنِإَو .تاقدّصلا مْسق يف

 ةنأل ٌمَصألأ يف َمَجَر ِءاَدألأ نَع َت و طقف ِناَمّضلَأ يف نِذأ نإ :هِعّدبتل

 نأل ءِنذإلآب ْئَدَأَو نْإلآ ِرْيَعِب َنِمَض اذإ ُعِجْرَي اَلَو ٍىاَدَذلأ بَبَس يف نذأ

 . هيف َنْذؤَي لَو ِناَمّضلأ بسب ِءاَدَألآ َبوُجُد
 و ا حم خم لس مس 0 1 ها

 , عوجّرلا تبث ثُم ْتْيَحَو ءِنِماَّضلأ رْيَمَك َعَجَر عوُجُولَأ ٍطْرَسِب ذأ ْؤل ٠ معد

 00 ع وع 1 سايعل# ىاس ا مع كم ياسو ثلو وو سو
 يضاقلأ ُهَلاَ امك ٌةَروُص هِلئوب مّرقَتُمْلا يف ٌعِجْرَي َْتَح ضزقلا ْمُكُح ُهُمكْحَف

 يب مد ع

 ٠ ريسح

 يفْزْعْلِل َعوُجُدلأ ٍطْرْشَي ب مل نِإَو ٌعَجَر َناَمَض اًمَضاالَو ٍنذإب هرّيغ َنْيَد ئَّد



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاَنفِإلا م14

 عْيبمْلا َكْرَد الإ , ْبِجَي ْمَلاَم اَلَو  ٍلوُهْجَمْلآ ٌناَمَض ٌحِصَي لَو

 َدَهْشَأ اذِإ ائماض ْوْلَو دوم عج ري اَمَنَِو إو ؛عْرَبمُم نذل ٍنْذِإ الب ُهاَدَأ اذِإ ام فالخب

 لَو ِنيِدَم ةَرْضَحِب ائذأ ؤأ ٌدكخ كلذ َّنَأل ُكَعَم فلْخَيِل الُجَر لَو َكِلدب

 . هراَرقإب ب الملأ ٍطوُقُسل ُنئاَدل ُهَقَّدَص نكت «هتبيِغ ْوَأ ِنئاَدلَآ بيِذكت ّعَم

 ُهَنَأل ٌهْنَفِص وأ ُهْنَمِيِق ؤأ ُهُرْدَق (لوُهْجَمْلا) ِنْيَدل ُذاَمَض ُخِصَي الَو)

 عم ناَمَص حصين يد لب ديد لبإ يف يف يف لِ ميل َهَب َهَبْشَف ءِدقنب ِةَمّذلآ يف ِلاَم ُتاَْثِإ

 اَِتاَبْنِإ يف كلذ َرِقَْعأ دق ُهَ نو هِوَدَْلاَو نسل ةموُلْحَم ان اهيَمِصِب لَْجْلآ
 .ِدلَبْلا لبإ ٍبِلاَغ ىلإ اَهيَفِص يف ُمَجْرُيَو ءِناَمَّضلأ يف ُرََتْخيَم يِناَجْلآ ِةَمذ يف

 ةقفنَو ءٌدْيَر ُهَض ُةْضرْفْيس اَم ِناَمَضَك (ْبِحَي ْمَل اَم) ْناَمَض ُخِصِي آل (و)

 يف ُهَلاَ امك ُةْمَّلَسَتَي ؛ و ٌصْخَش ُهَنَهَر بؤ ٍميِلَْنَو قلَبَقَتْسُمْلا ةَجْوَّرل

 ْنَأَك ميم ضي 3 شيب ل وأ وأ (عيبمْلأ ِكرَد) َناَمَض (الإ) .«ِةَضْوَرلأ١
 وأ َدْرَو اًبيِعَم وأ اًمَحَبْسُم هلباَعُم َجَرَح نإ َعيبمْلا عئ ابل وأ نمل رتْشُمِل نمضي
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 .هْبَلإ ةَجاَحْلِل َكِلْذَو ّقْدَو :ٍةَجْنَص وأ ْتَطِرْش : * ةفص صقتنل ءاّصقان

 .ْبِجَي ْمَل اَم َناَمَض ُهَنَأ ْنِم هناَلْطبب َلْوَقْلأ هب هْجْو اَم ََو

 ِنوُمْضَمْلآ ٌدَر ُبوُجُو نيت َرَكذ اَمَك ُلِباَعُمْلآ َجَرَخ ْنِ هنأ ُهْنَع
8. 

 َبيِحُأ
 عِئاَبْلا ِناَمَض يف َلَخَد اَم ُنَمْضَي اَمنِإ نأ ِنوُمْضَمْلا ضْبَق َلْبَق حِصَي اَلَو

| 

1 



 مله دز سال انشا ين وقعنا

 هو <

 [ نَدَبْلأ ِةلاَمَك ىف ]ٌلْصَف

 . مدل ٌقَح هب لوُمْخَمْلا ىلع َناَك ذم ءاَج ِنَدَبْلَأب ةَلاَعَكْلَو
1 

0200 5 2 

 . هلذَي ىِذْلَأ ال ميغ اتيألإ غج زي مل هنود ةثعبق بزب وأ اهي و

 مل ٍرْمَخ ىلع لاش مل ولن نع ان يذل مذ َنِمَص ول ٠ ع

 3 لن
 0 3 3 ا 0 0 1 : 3

-ً 

 ا

 . ىَلَوَممْلأ هَل قايم يف ٌنِياَضُهَنأل .فألاب 0

 ندب ٍةلاَفَك يِف لصف

 ٍراَضْخإلأ ٍناَمْضِل مسأ : ففاكلا ٍحْنَمب َيِهَو . ِهْجَوْلأ َةَلاَمَك اًضْيَأ كَ ًهَسَتَو

 نجل ةروضخ ٌقحْسَي ْنَم ِنَدَبب : يأ (ِنَدَبْلآِب ةَلاَفَكْلاَو) ؛لاّملأ نود

 ٌّقَح وأ ىئَلاَعَتر ل (ٌقَح هب هب هب "وُ اعاد رئاَج) ءاَعذتْسالآ َدْنَع مكحْلآ

 وفين اكس ىلا لقي اهل سنت أَو َكِلَذ لإ هج ٍةَجاَحْلِل (َنيِمَدآل)

 ادرش 1١7 دي أهل تنمو 59 ف يح حس اأن » ١ ُمالَّسْلَآ ِهْيَلَع

 رد ْنَم ِنَدَب ةلاَمَك م ٌّحِصَت اَمَنَِو لاحت هللأ ةَبوَقُع فالخب [1 :ةيآلآ /َفُّسوُي

 اًسوُبْسَم وأ يَ ِنْذإب انوُنْجَم وأ ءاًيرَص رك ْنَم ناك ْوَلَو هبئاتب ْوَلَو هذ
 هتَروُص َلَع َدَهْشَيِل هِنفَد َلْبَق اَنْيَم وأ للاكل يف ٍضَرَمْلا ٌليِصحَتَرَذََت نو

 ىف َلاَق .ُهْبَسْنَو ُهُمْسَأ ٍفّرْمُي ؛ أَو َكِلْذَك ِهْيَلَع ُدِهاَشلآ َلَمَحَت اَذِإ

 . يِمِريَجمْلا . خَسُتلا ضَْب يِف اَمَك «ِهْيَلَع» :ْيَأ



 ) عاَجش يب ٍظاَمْلأ َّلَح يف ٌعاَْفإلآ ( م15

 ساسو يوجب ىلع داعااو
 [ ةكرشلا يِف ] لّصف

 لع نم ند نقع نا 6 . ا
 من ص وو كم ار همم 0 2 ه ىحاور وجم مارش 0

 ُعِئاَشلَأ ٌءْرَجلأ ٍنَدَبلَأَكَو ؛ليفكلل هِموزل مَّدَعِل هب َمَلِع ال ُهَموُزَل َطَرَش ُّلاَم

 يف ٍمِيِلْسَت لحم َنّيَع نإ مث ؛هسأرَع هنوذب شيعي آل يذل لاَ هثلتك
 و 0 مس هه نب مش دامو

 ميِلَْب َليِفَكل أَرْبَيَو .اًمهيِف ٍمَلّسلآ يف امك اهِحَم نع الإَو كلذ ةلافكلا
 7 وع 8

 ؛ ليِفَكْل ٍنَع ُهَسْفَنهَِِِْتك ؛ ؛لِئاَح الب ٍروُكْذَمْلا ٍميِلَّْشلآ لحم َ ]

 «َلْئاَح لَو َقيِرَطلآ َنمأَو ُهَّلِحَم َفَرَع نب «َنُكْمَأ ْنإة ٌداَضْخِإ ُهَمَِل َباَغ نإ

 ِهباَيِإَو هباَهَذ هدم لَهُ نأ هراضخإ هدم لَهْميَو ؛ِرْضَمْل فاس ناك ْوْلَو

 َيِعو فاما ما هدم دن لون ايوط رقص دك نأ رجا َو قَداَعْلا ىَلَع

 آو ةدوكذملا ةكفلا مضت نو ا 0 ايَأ مالت
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 هل َّنَأ 5-5 : يوتْسالآ َلاَق ارت 5 : 0 3 ءننتل
 هآ نك ماو ل َح م

 2 وا لومي مي
1 

1١ 

 ها ١ نعل عصب هَل وذم هيَ ا 3

 ءاَهِناَكْسِإَوِءاّرلأ ٍرْسَك م يشل حْنَمبَو هال ٍناَكْسإَو ٍنيّشلأ رْسَكِب يِه



 م17١1 ينير بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 ٍةهَج ىَلَع َرثَأ ينال ٍءْيَش يف ّقَحْلا ثوبث :اًعْرَشَو ؛طالتخالا :َةَعْل
 لضألاَو ءَكِلَذ َتوُبُ يِضَنَقَي ٌدَفَع يه 3 0 لالا اذه ؛ عويشلا
 َلْبَق للي حلا َكيِرَش َناك ُهَّنَأ "0ديِرَي نْب بئاّسل ربح عاَمجإلآ لبق اهيف
 عر“ مقر 301/9 واد وْبَأ] ٌرَبَخَو ؟ت َءْيَمْلَأ 5 رشب دََتْفَأَو ْثَحْيَمْل

 411٠١5 :مُقَر ءالث/١ ْيِقََْبْلاَو ؛دانشإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو 23577 :مقَر 56/١ ٌمِكاَحْلََو

 ْنْحَي مل اَم ٍنْيَكيِرشل ثلاث َنَآ : هللأ لوي :[815/4 ُبيِطَخْلَاَو ؛8 /* ْمنْطفَراَدلأَ

 اَمُهَعَم اَنَأ :َيْعَمْلاَو .هاَمِهِنْيَب ْنِم ُتْجَرَخ ُهَئاَخ اَذِإَف ُكَبِحاَص اَمُهُدَحَ

 ىف َةَكَرَبلا ل ْثأَو اَمِهِلاَوْمَأ يف َةَنوُعَمْلاب اَمُهُدُمَأَف َةَناَعإلاَو ظفِحْلاب

 َوْهَو .اَمُهْنَع ُةَئاَعإلأَو ةَكَرَبْلأ تَعفُر ٌةَناَيِجْل اَمُهَّنَْب ْتَعََو اَذِإَف ءاَمِهِتَراَجِت
 امِهنيَب ْنِم تْجّرَح : نم

 اَمُهْبْسَك اَمُهَنْيَي َنوكيِل ِناَنَأ َكِرَتْشَي نأ نا لآ هك او ةعيزأ يِع

 دلو امو أيت َنوُكيل ٍةَصَواَُم ُهَكِِتو مهند

 هناَيِرمْسَي اَم ُحْبِر اَمُهَنْيَب ؛ َنوُكَيِل اكِرَمشَي رشي نأب وجو كيو ٍمْرُغ ْنِم ُضرَْي اَم
 .ررهفنلا ولع ينل ركب واكرم واتس ع : اَمُهَل لاح أ لجَومب

 َنوُد اَهْيَلَع ُعَصْمْلا َرَصَيْقأ اًذنهِلَو . ةَحيِحَّصلا ىهَو َرَهَظ ْءْيّشلأ َّنَع ْنِم
 باطتخأ يف َةَكْرَشلَأَك ٍلاَم ٍرْيَغ يف ةَكْرَش اَهَنَأل «ةَلطاَبَف ةَيِقاَبل مل نى 5 3-5 هج هو هو 0 5 هج لس 5 2 و 35 2 ص ا 2 هزل 0000

 3 . 20 اع ص 5- مار ها 02 ا | و

 ؛ 587 :مقَر فواد وأ ُهاَوَر «بِئاَسلأ ىبأ ّنْبَأ ُبئاَّسلأ وه اَمنإَو ٌمُهَو ««ديِرَي نْبَأ» :ُهلْوَقَو )١(

 ُكْنَع ُمِكاَحْلَأَو ؛52417 :مُقَر جام ُنْبَأَو ؟١١9 :مقر ؛هَلْيَللََو مْوَيْلَأ ٍلَمَعا يِف ُنِئاَسَّلآَو

 . 2534 : مَقَر :ايِئاَوّزلَأ ٌعَمْجَماَو



 1 ه2 004 لس هب كيم روع س

 «ريزانْدلأاَو

 ايون نإ معن ؛ةضّوافُملا ةكزش اًَمّيِس ال ءاَهيِف رّرَعلأ ةَرثكلَو ٍداَيَطْصأَو
 © ياس ا ا ساسوكي الس (س هل س كلل م

 َتَكَّص ٍنانعلا ةكرش لاَم اًَهيفَو ةضّوافملاب

 ع د

 هم هو *همر 50 ل صا 01 2 هسوو ع وعر

 ّلّمَعَو هيلع ٌدوَقْعَمَو .نادقاع : هسمخ نانعلا ةكرش ناكزأَو

 (ٍةَكْرَّشلِلَو) :َلاَقَق ءَةَسْمَح اًطوُرش َرَكْذَو ءاَهَّضَْب ْتعَصْمْلا َرَكَذ 5 . ةَعيِصَو

 َوْهَو ءبفيِعض ِهْجَو ىلع اًهْنِم ٌنسِماَحْلاَو «(طَئاَرَش ٌنسْمَح) ٍةَروُكْذَمْل

 َّنِم) ٠ . بوُرصَم : : ْىَأ «(ّضاَن ىَلَع َنوُكَت ْنَأ) : هِلؤَب همالك يف هب ودم

 يلم عاَوَْأ نم َكِلَذ وحن ِكِئاَبَسْلاَو يلا ىَلَع ال (ِريِزانَداَ مِهاَرَدلأ

 اَكَأَو .عاَمجٍإلابف ُصِياَحْلا ُدَْنلآ ا أ | يلم لَك يف اًهْنَحِص ٌعَصألَاَو
 لإ ه ٌراَوَج (َةَضْوَدلَأ ٍدئاَوَز» يف امك اَمُهُحَصَأ .ِناَهجَو هيي َئوُشْمل

 لعق ٍديِدَحلَو ِريِعّشلَ رباك تايِلْثِمْلآ َنِم ٍنْيدقَتلُرْي ْرْيَغ اَمَأَو ؛ُهُجاَوَر َيَمَتْسَأ
 ّيِلْدمْلا َنِمَو . نْيدْقَتلأ هَبشَأَف ٌريِّتلآ َعَقت تزيل خا ان رّهْظَأل
 عْنَم نم انه َنوُرتكألآُهقلطَأ مق ؛هيف ةكرشلا ٌحِصَت ة ينال 5

 يف يلع هن امك موقت هنأ ىَلَع نم ءَصُمْل مَنِ لعل «هيف ةكُرّسَل
0 

 يف طْلَخْلأ ْنكْمُي ١ ذإ ؛ٍموقتُمل يف ُّحِصَن 9 يم ٍاَقْضْوَرل لصأ»
5-8 

 ماو

 «ْصَقْنَي ؤأ اَمِهِدَحَأ ُلاَم ْفَلْثَي ْدَق ٍذِئَيِحَو هَرَيمَتُم ناَيْعَأ اَهّنَأل ٍتاَمَوَقَتْحْل

0 

 هدب

 ع 0
 © هم دارا ع يا 2. لعموم م يل م ا

 طقف ةَعَبْرأ طوّرْشلا نأ ٍذِيئيح دّمتعملاف «ءكلذ تّملع اذإ



 م4 َينيبْرَشلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

  ِنْيَلاَمْلا َنْيَب َطِلْخَي ْنَأَو « عْوَنلآَو سنجل َيِفاَمقَّتي نَأَ

 نود (عْوتلَو سْنِجْل يف) .ِنآلاَمْل : ْيَأ ءااَقِقَتي ْنَأ) :اهنم َلَوألآ

 . اًمِهِرْدَق ىَلَع َناَرْسخْلآَو َحْيْرلآ َّنأل «هيِف ِتْراَمَتلا يف َروُذْحَم الذ ذإ ٠

 عاتيمأ يف رم اَمِل نامي ال ُثِنَحب (ييلاَمْلا اطِلخَي نأ) : يناَثلأ ()

 يف ْوَلَو ُمَدْعَب َّعَقَو ْنِإَف ءِدَقَعْلا َلْبَق ٍطْلَحْلا ٍنْوَك ْنِم دب هب اَيَو مَعَ

 . ٌكِلْذ َدْعَبُدْقَعْلا ُداَعُيَم ءِدْقَعْل َلاَح َكاَرِ يشأ الذ «بفكي زل ءِسِلْجَمْل

 مِهاَرَدك سنج فالتخأ وْحَتِل ٍزييْمَّثلَأ ِناَكْمِإ َعَم م ُطْلَخْلأ يفك لَو

 وَ ةَقِيِتَع َدطْنِحَو ٍةَديِدَج َةطْنِحَو ةَرَسكُمَو ماتَ نس ذأ ََريِناَتَدَو

 . ٌرْسَع هيف ناك َنِإَو ٍزيِيِمَّتلَأ ٍناكمإل َءاَدْوَسَو َءاَضْيَب
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 دس 9 3

 د6 د

 َوْهَو ةَميِقْلأ يِف ِنْيَلْثِمْلا يِواَسُت طِرَتْشَي يال هنأ بمَصُملا مالك ُيِضَم :ةيينت |

 ِتَناَكَو مص َنِسَخب موقُم زيفق مب اَموقم ارفق طلَخ وله َكِنْذَك

 ىف ِءاَرْجَألأ يِواَسَت ْنَع ٌيِلْثِمْل يف رظّنلأ عطق ْىَلَع ًءانب ثالث ةَكِرَلأ

 . هِسْفَن يف الدم ناك ْنِإَو ءِيِفَعْلآ اذهل اَلْمم ٌريِفَقْلآ اًدلَم َسْيَلَ َلَِو قَميِقْل

 ّنم ُنَكَمَتي الَو ءُهُرْيغ اَهُفِرْعي ال ٍةَمالَعب ُهَلاَم ُفِرْعَي اَمُهْنِم هُهْنِم لك ناك ْوَلَو

 لَك ؟امهياع ىلإ اقتل د سال ٍلاَح ىلإ اون هَكِْيلا خصم لَ «زييّْتلَ
 . ىقتنأ نْيَهْجَو َلِمَبْخَي :«رخبْلا» يِف
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 اَذَه ُّلِحَمَو ءِباَحْضألآ مالك موُمُع ْنِم : اًذْحَأ ٍةَحَّصلآ ْمَدَع ُهَجْوَألَو



 « ءاَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ لح ىف ٌعاَْفإلا» م

 7 - هذ ره 1 جمع هءر

 ) فّرَصتلا ئِف هبح ] اًمهنم ٍدِحاَو نداي نأ

 كرا هيف ُخِصَن امه اَكرتْشُم اكلم َناَك نق هاَدَقَعَو ِنْيَاَم اَجّرخأ ْنِإ ٍطْرَّشلأ

 ةَراَجشلَأ ىف ف ٍرَخآلِل اَمهّْنِم لك َْذَأَو ايو شو ثزإب ضو ال١ ذأ

 يف ليحل َنِمَو .َلِصاَح ٍطْلَخْلأب َدوُضَقَمْل ىنَْمل نك ةَكْرَّشلا ِتَمَت
 هام مس ص 0

 رحل ضَرَع ضفتي هِضَرَع ضَْب امدح عَ نأ تاما يف يف ةكرشلأ

 طر امم ِرْيَغَو ٍضْياعتلآ َدَْ هَل نديم يلبث وأ ءيفضيي يفضي

 َنِم َُلْبَأ كِلذ لَب ؛لِصاَح طنب ةرشفتلا ذل هيف ٍفْدَصّتلَآ يف عَْبْلآ يف
 دِحَو ْنِإَو ٌكانَهَو مكتب ٌكَرَتشَم َوُه لِ انه رج نم ام ل طْلَخْلا

0 0 

 يسلب ِهِناَكِْمَيف ٍذينيِحَو ءرَحآلآ لَم ْنَع دمع لحال لمَن طلخا

 0007 2 ل همم 207 3 معو وى هز

 22 .ءنم مو هس هعارس ءاملاسا برا +. - ة0- تاه

 . ةَبسنلا هِذلَه ئلع اكلم ةَميِقلا يف اًمِهِتوافت ٍلَجال ٍنّيثلثب ثلث َعيِب نإف

 ب هيل 9. 2 5 0-3 مو 2 257 َ و حب ه#خ

 دعب (فّرصتلا يف ِهبِحاَصِل اًمُهنم ٍدِحاَو نذآي نأ) :ثلاثلا (2)
2 

 ْنِم ِنذإلأ لع لدي ام َيهَو َقَعيَّصلَأ ىلإ ٌةَراَشِإ ٍطْرّشلَأ اذلَه يِفَو طْلَخْل

 اهي نب ذأ امه 5 نب وت | ٍفّرَصتلأ يف ٍرخآلل اًمُهَنِم لك
 هِبِحاَص ِنْذِإب الإ هيف ُفْوَصَتلأ ِنْيَكيِرَشل دحأل ٌروُجَي ال َكَرَيْشُمْلا َلاَمْلأ َّنأل

2 
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 وأ وو رع -

 ءزجئأ نخل اَمُهَدَحأ لاَ نإ ول لق ص 70

 سس ه2 < هر 2-8
 ميجا يف عَ كا أي اوين يا ءاقل لا كيا و
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 2 ا
 ع

 امل دق َحِصَي ْمَل ِهِسْفَن بيِصن يف اَمُهُدَحأ َفَرَصَي ل نأ ط َرَش نإَف ءاَضْي

 مل اَنكَرَتْشَأ ىَلَع اَمُهْنِم لك َر صفا ول وكم يف كاملا ىلع رم لأ نم هيف



 م١ ٌينيِبْرَشلأ بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 اَمُهْنِم لك ْفَرَصَتَي ْمَلَو ُروُكذَمْلا ْنْدإلا فكي
 لاَمْلا يف ةَكْرّشلأ لوُصُح ْنَع اًراَبخِإ َكِلذ

 . ةَكْرَش ِثوُرْوَمْل ٍلاَمْلآ ليِلَدِب فُوَصٌتلآ

 ٍراَبِتغَأب (ِيْيَاَمْلأ رْذَق ىَلَع َناَرْسْخْلَو ُحْبَرْلأ دوك ْنَأ) : ْعباَرلأ 02

 لَمْ ف ناكل ئَراَس :ال مأ كلذ اطر ءََس ؛ءازخألا ال ميل

 022 #0 م

 ُاَوَج الو نم مري الَو

 يرام اطر بقوته وأ ترم رج َّي

 بَل يف لضاَفّتلآ وَ ِنْيلاَمْل يف لْضاَمَتلا َعَم ِناَرْسْخْلَاَو جرا يف

 عوض وضْوَمل ٌفِلاَخُم ُهَّنأل ُدْقَعْلا َدَسَف َدَسَف ءِنْيَاَمْل يف يات مَع ٍاَرسْخلاَو

 ول اَمَك ٠ طْرّشلآ َلطَب الَمَع اَمُهّْنِمٍرتكألِ حرك يف دايز اطَرَش ولو قكِرل

 يف مَعَ رَحآلا ىلع املك مْ ة ِناَرْسْخْلا يف َتْواَمَتلا اًطَرَش

 ْحْبَرلَأَو ٍنذإلآ ٍدوُجُوِ اَمُهْنِم ُتاَقُةّصّتلأ َل ُلْفْتَتَو َدَسَف اذ | ٍضاَرِقْلاَك رَحآلآ لام

 نذل َدَِجُو اَذِإ فُدَصّتلأ ىَلَع اَمُهْنِم لَك ْطَّلَسَتَيَو ِنْيِلاَمْلَا ِرْدَق ىَلَع اَمُهََْب

 9و هِدَلَبْلا دقن ِرْيَعب لَو ِِرَرَعلل ةَئيِسَ ُعيِبَي الق ءِرَرَض الب ِنْيَفَرَطلآ َّنِم

 ند رَطَحْلا َنِم ِرَمَسلا يف اَمِل ِكَريْشُمْلا لَمْ ُدفاَسُي اَلَو ءِنبَِب يِربْشَي
 هيف ُلَمَْي نمل ةعَقذَياَلَو ئِواَض ناك نإ عيبا حَص ابنَ «َنَِض َرَئاَس
 كيش نذر لَم اذإ هلك ادله َنِمَص لع نإ هيرب َضْرَي م ل

 ِنَع ُليِكَو امُهَنِم لك ّنأل ٍلُكَوتَو كوت ةَيِلْهَأ قالا يف ا



 لأ 5
 َلَح يف ٌعابقإلا ١ هن افلأ

 . ْتَلطَب اَمُهَدَح ُدَحَأ َتاَم َنَمَو « َءاَش بَ مم اًهْحسَف اَمُهنم ٍدِحاَو

 ) عاَجش يبأ ِظ

 يِفَو «لكوتلا ةّيِلْمَأ هيف طّرتْشَ ُْفَدَصتُمْلا َوُه اَمُهُدَحَأ َناَك ْنَِق ءِرَخآل

 ىف ُهَلاَق امك ؛ ١ مْعَأ ُةنوك ٌروُجَي يح ءْطَعَم ليِكْؤَتلا ةّيِلْمَأ ٍرَخآلأ

 .4(بَلْطَمْلا»

 م

 نال رَعْنَيَو يالا 0م ا هنأ ءفُّدَصتلأ دعب لَ «(ءاش ئتَم)
 8 2ع هم هر 07 7 مع ملي فج مو“ سامع 0 ودمه رم 2

 ال وأ «كتلزع رخآلل اًمهدحأ ل نإف ءاّمهنِم لك خسفب فّرَصتلا نع

 000 7 لعل يال سي 0 سمس 2 .٠ و

 لوزغَملا بيصن يِف فّرَصتيف لِزاَعلأ ِلِزَعْنَي مل «يبيصن يِف فّرّصت

. 1 َ 

 5-5 هل

 هن ءهب حْسف الق ةالَص ُنضْرَ هب طقم ال مغ ءرخبلا» يف ىو

 320 ماعم 2 1 ”' 30 2 عار و 2 م عار 2

 9-5 2 5 2 رم < 7 72 ًْ 3 2# 7 2 م ص وو 2 2 يب هو

 نإف .ةقرّسلاك ٌيئفخ بّبَسب ْوأ يبس الب هاَعّذأ نِإ هلآ ىِفَو ٍناَرْسْحلاَو
 هذ م هَ 2 6 7 هل و ب هر

 ريم 01 ممل 02 م ار 2 3 -َ 3 ه# 2

 ىف قّدَصَي اهتماقإ لعب م «فبَّسلاب تل قب رهاظ اسس ةاعّذأ

 - 4-2 م ها 2 ا 1 4-3 هل 2 3 م

 يع ع سلا تمل ع < ع سام ما ع 2 2 م م
 همومع وأ هِنيِمَيب قذص همومع نود قيرحلا فرع نإف «هْنيمب هب فلتلا

 71 < يضاو

 نيِمَي الب قدص



 م7 ٌيِنيبْرْسلأ بيطخلا دّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

15101110 
 [ ةلاكولأ يف ]لم

 ص 314 00 2-2 ير عل ابر 9 3 2

 دَيلأ ُتَحاَص قّدَص .ىل / رخآلا لاقَو ( كَرتشم / :لاّملا هدي ىف نَم

 كلُملَأ ئلع َلذَت اًهنأل هنيميب 6 53 هر 3 5 رع 2

 ٌرخآلأ َلاَقَو ؛ يل يِدَي يف اَم ٌراَصَو ءاَنْمَسَتْفأ :دَيْلأ ٌتَحاَص َلاَق ْوَلَو

 ههه يىوج عسل هرم 56 . 2 000 يع ع اليس ةو رع هال

 20 2-5 أ 86 ص 3 8 هس 4 > ميل 2< هر ََ 2-1 0 ََ

 ةيذكو «ىسفنل ْوأ ةكزشلل ةتيرتشأ :لاقَو اًنيَش اًمُهدحأ ىرتشا ولَو

 مدْضَقب ُفَرْعأ هَل يِريْشُمْلآ َقّدُص ءْرَخآلا

 ٍناَلْف ىَلإ ُهَرْمَأ َلَكَو : ُلاَقُي .ُضيِوْمَتلا :َهَع ل ءاغرشكو واول عذب

 .[55 :ةيآلأ /ووُه ٌةَروُس ١11 # هنأ َّلَع 2و 00 : ُهْنمَو «هب ئقتكأَو ِهْيِ ُهْضَوَف 8

 يف هلل ريغ ىلإ ةباكا كبي امم ةلغف هَل ام ٍصْخش ضيوفك : :اًعّوَش

 . هتاَيَح

 هلهأ نم امكح اوتعباف 9 : لَو زيتلا باتكلا نم اه لضألا هر سا

 0 : هيكل اهلا نرش 41 اهل م اَمَكَحَو

 َةاَعّسلَأ ُثَعَي ع نأ 5 :مقَر ٌيِلْسُمَو ؟946١ :مقَر ُىِراَخْمْلا رئخيبشلا

 :١6 4١ ةَعيِصَو «هيف ْلَكَوُمَو «ليِكَوَو «لُكَوُم :ةَعَبْر

 ,ءااط



 لَح يف ع الآ ١ م81:

 هيف ٌفّدَصّتلا ٍناَسْنِإلِل راج اَم هلكَو) : اَتَف لكوُملاب ٌففنَصُْملأ ْأَدَيَو

 اولَع ْرِدَقَي مل اَذإ ُهَنَأَل ُهَرْيَغ (هيف َلكَوُي 00 وأ ِكَلُهِب (هِسفن

 اسْكَعَو اًدْؤَط ُلَئاَسَم ُهْنِم يِيدتْسَأ ِدَقَف 0

 دي ٍذخَأَو باتل رسَك يف كوي

 ١ ىَمْعَأَك سكعلا يو هاك يف وأم فس هيو هوت يع رد

 يف لال ٍمِرْخْمْلاكَو ءةَروُرَضلِل هَل ُةَتَرْشاَبُم م حصن ْمَل نو ٍفُرَصَت يف

 ل

 تف يس او أ وش غاي لك عن عنان ل

 لكما علني ْنَأ ُهطْرَشَو «هيف ٍلّكَوُمْلا ٍطْرَش ْنَع 2 َّتَكَسَو

 قاطو كلَ ام خلني ال اتيف ليتل عصب د .ليكؤتلا َنيِح

 ْحِصِيف ؟اعبت الإ ُهَريَع ب ُبيِنيْسي فيكف ءهِسْفَنب َكِلَذ ُرِش ايي ال هنأل اهي

 ٍكماَح يبأ بدلا نع لقت ام كوُنْممْلِل ابي كمي ال منتي لكك

 ُلَكَو هو يبت ِدَمَع لك يف ليِكرَتلا ْحِصْب ف ةَياَين َلَبْقَي ْنَأ طَرَبْشُيَو

 ِباَوَجَو ئَوْعَ نم ٍةَموُصْحَو « ٍضاَبْفَو بوو بْيَعِب ّدَرَو ٍةلاَقِإَك خْسَف
 ه1١ 2

32 8 

 حِصَي الق راَرقِإ يف ال ةَبوَقُع ِء ءَفيِتْسأَو داَيْطْصَأَو ِء ءاّيحإك حاّبم ب ٍِ آّمَتَو

 و

 9-5 ًَ مح ْنِم ِكسن يف الإ ٍةدلَصَك ٍةَداَبِع يف لَو ِطاَقِْلا يف الَو هيف م5



 1 ٌينيبرَّشلآ بيطَخْلآ َدَمْحَأ نْ كا. 0 400000 _ يم ع

 ماه سر 2
 ع ىميو هئف كمي وأ

 يف ُخِصَي الَو يقع ةْبِحْضَأ وَ ند راك ٍةاَكَر ِرخَن عفَدَو ٍةَرمُع

 ٍنيِمَي وحن يف اَلَو «لْثقك ٍراَهِظ وخت يف آَلَو ةَداَبِعْلاب اَهَل اًقاَحْلِإ ٍةَداَهَش

 0 يف كو خف صلو مولع هيف هيف 0

 م .

 اها 2 0 6

 يف ُبِجَيَو ءانُه هِفالخب ني يعم َمَك عباّتلآ "نب وَ ام َنْيَبَو ُهَنْيَب قْوفْلَأَو

 الَو قّكِسَو ةَّلِحُم ٍراَد ِءاَرِش يِفَو . كرك عَ ذي دبع ارش يف هلكت

 َكِذ نم داو ّْلَي د لكلا ضر نال ٍنيلأسَمْلا يف نع ناي بج 4

 لَو .ةَراَجَّشلأ ٍدِصْقَي ْمَل اذ َرِكْذ اَم ِناَيَب ٌلِحَم من « اي أ كِل َناَك ا

 . كلذ نم أ ْئَش َناَيَب ُبجَي اََ

 انه (ؤأ» :ف هرْيَغ ْنَع هيف (لكَوتَي وأ( : هلْوَقِ ليكولا ىلإ َراَضَأَو ا

 ؛هِسْفَِل هف َنوُذَمْلا َفْوَصَتلا هَِرسابُم ةَحِص ليكولآ ْطْرَش : ْيَأ :ةيويسفت

 3م «ىئلؤأ هِرْيَعِلَف ِهِسْفَتِ فّدَصَتلَأ ْىَلَع ُرِدَقَي دقي ْمَل ادهن هلكت ُحِصَيالَ 0

 رخو يفور ألو الو يلع ئَمشمو نونو يمص 2

 ير 50 ا

 هر
 م د

 0 ةيفَحلأ هدم اهرب قل يف كت



 ا
 « ٍعاَجش ٍظاَقْلَأ َّلَح ين ٌعاَنْفإلآ م

 3 وم نس هي

 َءاَش ََْم اَهْحْسَف اًمُهْنِم ٌلكِلَو ٠ ٌرِئاَج ٌدَفَع ةلاكولأَو

 لكرسي ؟ نوما يصل اَهنِمو «وياَجيإ يف ال ٍديسلآَو يلو نإ ريب حال

 . ٍنْذِإ الب ُهل ُهنَرَش بشاب ّمِصَت ل ْنَِو ةَيِدَه ٍلاَصِيِإَو ٍلوُخُد يف ِنْذإلأ يف

 ذك عنب يف اكد ُتلكو : ال لَ ولف ؛ليكرلا نيت طي

 ب
 ُهْتَحَب اَمُك ّعَص ءٍمِلْسُم َلكو التم اَذَك عيب يِف َكَتلَكو :َلاَق ْوَل

 .ُّلَمَعْلأ هْيَلَعَو نيرا نفنب

 يف َكيلكَرَك كاَضِِب ُرِعْشُي ام هبئانب ْوَلَو لكُم ْنِم ةَفيّصلأ يِف َطِرْشَو
 .ُهَماَقَم ِئاَق يِناَنلآَو ءٌباَجيِإ َلَوَأَلآَو ؛ِدوُقُعْلآ رِئاَسَك ءاَذَك غب ؤأ ءاَذَك

 سا جا سموم عا اس 00 3 2

 .ٍةحابإلاب ليتل اًناَحِْإ ةَرخَت ذأ ال هلو طرشي الق «ليكولا اك
 و 1س ظل عك هةر ق6 وس

 ل د ر مدع وهو (ىنعم ةلوب ريقأ ال : َلاَقَف در ' 3 «ةنم دب الق ءَةلاَك | ٌدَر مَع وهَو «ل'ذغم ُهلوق ام

 ال اضم يجب حو وك يا َوخن فّدَّصّتلأ
3-9 009 

 .اَذَك يف َتْيلَكَو دَقَ َناَبْعَش َءاَج اَذإ : وحن َةَلاَكَوْلا قيِلْعَت

 هْيَلَع قَّلَعُمْلا ٍدوُجُو َدْعَب ُهُفُّدَصَت ٌدفْنَي ْنكل ِدوَقْعْلا ِرئاَسَك حِصَي الف

 يف ول ساس سس ع7 إل ه5 هس ركز ومو ه8 مكس ه((سعاف عد
 زوجيف ؛« « ليكولاَو لكوملا باج ني ٍةَمزال ريغ لغجب ْولَو «ةلاكولأ (2)

 ٌوَح اَهب َقَلَعََأ ءاَوَس ءيفْوَصَتلآ َدْمَبْوَلَو (ًءاش / يم اَهْخْسَف اًمُهْنِم ٍدِحاَو لكل)



 نفي ّينيبْزسلا بيِطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 اَميِفَو ُهْضِبَقَي اَمْيَف ٌنيمأ ٌليِكَوْلَأَو ١ اًمِهِدَحَأ ِتْوَمِب ٌحِسَفْتَتَو

 ٍلْزَعِب اَعْرُشَو هئاَمْغيَو هنونجِبو (اَمِهِدَحَأ تؤمب) اًمُكُح (ُحَِفَْو)

 أ لَمْ ظل َناَكأ ءَوس «لكَوملا ُهَلِ غي ذأ ُهَسْفن ليكولا َلِزعي نب اًمِهِدَحأ

 هَل ٍضَرَغ الب اَهَراَِْإ ُِِعَحَبَو ؛ اَْنْمَعَر وأ الطِب وأ ةلاَكَوْلا ُتْحَسَفَك ال

 قر ٌوُرْطِبَو ؛ٍِلاَط ْنِم اَِاَمْحِإَك ٍضَرعِل وأ ءاَناّيْسِن اَهَل هِراَكْنِإ يفالخب هيف

 هيف اَميِف هقّسفب هِتْسِبو اهب فَصَن ٍنَمِم ذي ال اع ِسّل وأ ٍَمَس ٍرْجَحَك ٍرْجَح ٍَحَو
 لحم نع لك ِكْلُم ٍكاَوَربَ ءاَياَصولاَو حاكلا لاك طْرَش : اعلا

 هَحْب هِعْيَب يف َلَكُؤ اَم ِراَجيِإَو هي ةيالولا ِلاَوَرِل ٍفْقَوَو ِعْيَبَك ِهََِفْتَم أ ِفُدّصَتل

 خت فالي فصلا نع مدل اه اَشإل ضب عم ُهْئْهَرو جوت لم
 . عْنبْلا ئلَع ضْرَعْل

 ْنِم (ُهَفِرْضَي اَميِفَو) ِهِلكَوُمِل (ُهَضِقي هْضِْقَي ايف ُنيِمأ) لْخجب ولو (ليِكَوْلَأَو)
 كوم لاَ ني ودب يف ام (نحضتي الو نع هلم لام

 4 كت هي م

 ءاَنَمألَآ رِئاَسَك ِهّقَح َةَح يف (طيرفتلاب 3(

 دج دو تم ىلا

8 00 

 لَو طيرْمّتلا يدَحَتلَ ٌدَحّتلآ نم ُمَرلَي ُهَّنأل «ىلؤأ َناَكَل يَدَعَتلبَرْبَع ءاول ةيبنت

 .هوْخَنَو ِناَيسِي لاَمَتْخال َسْكَع

 . خّسنلا رثكأ يِف طِقاَس  ُهَفِرْصَي اَميِفَو ُهَصِبقَي اَميِف » : ُهلْوَقَو 200( شم يك نع عم هماس يق رع ور ل هموم



 ُلَح يف ٌعاََفإلا » هلي

 7 0 ا 0 8 كي 03 م ةكسع ْنَأ ًّ

 ٍنَمثب َعيِبَي نأ : طئاّرش ةثالثب الإ يِرتْشَيَو َعيبَي نأ 4 وُجَي اآَلَو

 دلَبلأ ٍدَقنب ٠ اد نو 5 لثملا

 ٌهَنَمَتْتَأ ةنأل لكوملا َْلَع ُدَدِلَأَو فلل ئىَوَعَد يِف هنيمب َقَّدَصُيَو

 ا :ِلوُسَرك لكُم رْيَغ ىلع دّرلآ ئَْغَد فالخب

 أ َّنآل ُلِزَعْني : الو نمل ٍرئاَسَك َنِمَض ايت َبْوَتلَأ سبل وأ

 كس دز نم ْمَرلَي الو ' اَهْيَلَع تن ُبنرَي مك نامل «يفٌّدَّصّتل

 ُْدَع ُناَعَّصلأ َّلاَز هي م أ َمّلَسَو َعاَب اَذِإ اذإف ٍناَمَتْنَأ ضخم هَ يول فالخب
1 

 . ْناَمَضْلأ َد د اَع بيع هْيَلَع ٌعيبَملآ ٌدُرْوَلَو َنَمّتلَأ ْنَمْضَي ال

 ىلا

 ةثالثب الإ) ِةَمَلْطُمْلا ةَلاَكَولاِب (َيِرَبْشَيَو عبي ْنَأ) ليِكَوْلِل (ٌُروُجَي الَو)
 : (طِئاَرَش

 دحوم ولعب اا ذجت ملاذ ملا نم هَنب) َدَقْعَي نأ : ُلوَألَ

 ٌلَمَبْحُي ال اَمَوْهَو «شحاف ِنْبَعِ ب ناك اَذإ ّحِصَي ال «دنوُدب بَل اَمكَوَُ

 ةَرْشَع يواَُي ام مَ هي ياخ مَتسُي اَمَوُهَر ِريِسَيْلا فالخب اًيِلاَغ
 . لَمَتْحُم ُرِيغ ِةَيِناَمْتبَو لَمَتْحُم ٍةَعْسِتب

 . ةّئيسن ُميِبَي الق ءالاَح اح :ْيَأ ؛(اَدْقَت) ِنَمّلآ ُنْوَك : يِناَتلَأَ

 وَلَف «ليكوّتلآ دب ال عيبا دل : ْيَأ ٠ ء(يّلبلا ِدقَب) َعيبي نأ : ُتلاَتلَأَو

 يذعتل ُهلَدَب نِمض َعيِبَملَ مس اونا هن هزه ِدَحَأ أ ىلع 2 َفلاَح
1١ 



 مان ده دم شه ا. ا. اواو واوا. عاف. اه وأو عاش هو اه ا .او او اة. اواو د .اه م دو ساو هاه .افاه وى .٠ سه ا. او دعاها. ا ساعلاو

 «يِربْشُمْلاَو ليكولا َنِم َءاَش ْنَم ُهَلَدَب ُلُكَوُمْلأ َمّرَع ُعيِبَمْلا فِلَت ْنِإَو ُهنَمَت

 هْيَلَع ُراَوَقْلأَو

 3ع

 ةماعلا ين اهتسأ إو ام يهم ادد ل:
 ْماَمإلأ َلاَق اَمِهب َعاَب اَذِإَف ءاَمُهَّنُيَب ربحت اًيَويْسأ ِنِإَف ءِلَكَوُمْلل اَمهِعَمنأِب عا ا

 . ٌراَوَجْلَ ْتَمْذَمْلاَو 2 ٍباَحْضَألِل ٌددَرَت 4 هيف

 نَلَع لَجأ َُلْطُم لي َلِمْحَو َلَجَألآ َقَلْطأ ْنِإَو مص الجَوُم عيبيل ُهَلَكَو ْوَلَو
 . لوم مقالا ليكولآ ىَعاَر فزع نيل نو ءسأ نب , علا يف فزع

 «ُلكَوْمْلا ُهَرَدَق اَم ٌليِكَوْل عَن َلَجَألآ َرّدَق ْثْيَحَو ءُداَهْشِإلَآ ْطَّوَتْشُيَو

 نم قوما دق عوبشلا عب اك لع نع تأ لاعب عب

 ٍصَقَنك ْرَرَص هيف ِيَلَع نكي ْمَلَو «لكَوُمْلآ ُهَْي مل نإ عِبْلآ ٌحَص ٠ نرش نإ
 مآ ذإاَم ىلع لمَ يتسإلا لقاك يي ِظْفِح ِةَْؤُم َْأ فْوَخ وأ ِنَمَ

 .ةاَباحُمْلا ٍدْصَق ِروُهطِل ُحِصَي لق لِإَو «َيِرتْشُمْلآ نّيعب

 نيل

 يس ا و كب اذه خا : هليكول َلاَق ْوَل :

 ٍدْلَبْلا دقن ريَغب ُهْعْيَي ُهَل ة ُاَرَت ام وأ ءَتْنِش + يأ هبا درب لت

 دقن ر بلو ب ل يبي لف تِْ تانكي قي الو 7



 ( عاَجش ' ماَمْلَأ لح ين ُعاَنْفإلا م ع ثعاب

1 

ِ 

 . '''هنذإب الإ هلكَوُم ىلَع َجَقُ 2 ِهِسْفَن نم َْيبيَنَأ ُروُجَي لَو
 "مج

 «مكح أل َكِلذَ ٍةَعيِسَنب ال ٍنْبَغَو ضرع اقنع داو رع امي ؤأ ؛ِّبْل

 َضَرَعْلََو َدَقَنلأ لِمَشَف «سْنجلل امهر «َريثكْلاَو ليلقْلأ َلِيَسَف لمشف ءِدَدَعَلِل

 اضن ريثَكلاو َليِلَْا اَهْرُع َلَِش هَناَهو َّرَع» ب َّنَرَق مَ 7 يف ُهَنِكَل
 .َلَجَوُمْلَأَو َلاَحْلأ لِمَ ءٍلاَحْلِل (َفْيَكَو

 2ع

 ؛ِهيَلَوُم ْنِم لَو ء(هِسْفَن ْنِم) هيف َلُكُو اَم (َعيب + ْنَأ) ليكَولل (ُروُجَي ْياَلَو)
 لد هيبَأَك اَمِجرْيَغ يفالخب لذ يف مهن هلل ءَكِلَذ يف ُهَل َّنِذَأ ْنِإَو

 ْنِم امج ُفَمَّلَسَت ْنِإ َنّيعُملأ عي بلآ ملَسُي م لاح نَمُث ٌضْبَق ُهَلَو «ٍديِشَدلأ

 هّشلأ تق َتْقَو ُهَمَمِبِق َنِمَض مثلآ ضف لب َميبمْلمَلَس نه «ٍعْيَبلآ تاََضتقُم

 اولِإ ُهَعَفَد نمثل أ َنضَبق مث اَهَمِرَع اذ ءاَهْنِم َرثكَأ ُنَمَّثلأ ناك ْنِإَو ههيّدَعَتل

 يا كوش

 لعب هَل يلو ؛عيبمْلآ ميِلْسَت هيف ُهَلَف لُجَوُمْلا متل امأ 7

 اًضِتقال بيِعَم م ُءاَرِش ءاَرِشِب ليكول َسْيلَو ِديِدَج د
 .هب قيلت ل نكي ني تمل امي نإ الب ليكوت هلو ميل

 الق ُةَنْيَع ُهنم ُهَصْقي ال اذنه لثمل َضيِوْفَتلآ أل يفز اََمَعُهْنَع ًرجاَع

 ْنَع َرِكذ ايف يكول وي الو هْنَعَرَجَع يِذَّلأ رمل يف الإ ٌرجاَعْلا لَكَ

 .هِلَكَوُم ْنَع ْلَب ِهِسقَ
 ِهْجَو ىَلَع (هِنذإب لإ) ُهمَرْلَي اَمب (هلكَوُم ىَلَع َجقُي) ْنَأ ُهَل ُروُجَي (ل3)

-_ 

١ 
0 

١0١ 
  1اك

 لعيب مك 5
 ٠ اع ١ ام

 - 05 دف ردد ١

 00 م

 ينل

3 

١١ 

 ع

 ) ٠

 ١

 ا
3 

 . خّسنلأ ٍضْعَب يِف طِقاَس « هنذإب الإ ١ : ُهلْوقَو )١( كر فقع ةامرع مرباط 02



 م” ها. د. دع ا .او اثم ا. واع دس اه و عام ا. سه واه هاو هده و واه هد و هاه هام . ده هلو واه ده هاو و اه اه ده اه ا ةافأاس

 5 ”ايجدتل بلف قع نع دبش 1 ؛حصِصَي مَ ءاَذكب ارِقُم

 هراَعْشِإل (َةَضْوَرل» يف ّمَصَألا ىَلَع ليكؤتلأب اّرقُم نوُكَي َلكَومْلا 3
 ءاَذكب ٍناَلْمِل مَع ّدِقْتِل َكُئْلَكَو : لاَ اَِإ فالِخْلأ مو ؛هْيَلَع ٌنَحْلأ تويثب

 َ .ُهنلَدَم اَمُك
 و مع 00

 اطار ناك ء يلع هل لأب نال ع ٌهِقَأ : .

 اا 3 ع ْبِحاَص وب َحّرَص ءاَعْطَق اَراَرَ ةإ نكي مل فلأب يَ فَ :

 هيف ٍضْياَقَتَو سِلْجَم ٍةََراَمُمَو عيبا ةَيْؤُرَك ليكولا ِدقَع ُماَكْحَأ :ةمَ
 لكَوُمْلاَك ليكَول ةَبلاَطُم عِاَبللَو ةَقيِقَح ُدِقاَعْلأ ُهَّنأ ٍلكَوُمْلاب ل هب ُنّلََت

 ُةْضِبقَي مل َنإَف «ِّمَدلَأ ي يف مَع ئَرتأ ءاَوَس لكم نم هَ نإ نم

 ُهَبَلاَط ةَمَّدلَأ يِف َناَك ْنِإ نِإَو هوي َسَِلُهَنأل ءاَنيَعُم ُنَّلأ َناَك نإ ُهِبِلاَطُي ل ُهْنِم

 اهب َفَرَتْعَأ ِنِإَف ءاَهْفِرَع
2-2 
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 9 َلاَق وأ اَهَرَْدأ نآب هلاَكوب فرتَي مَل نإ هب
 اّمب َمَجَر َمِرع اذِإَق ٠ ؛لبصأَكُلكَوُمْلاَو ٍنياَضك يكول هب اَمُهّنِم الك بلاط

 لد يو ل خيب لف يا ل ؛ ٍلكَوُمْلا ىَلَع ُهَمِرَغ

 ريف ءٍلكَوُمْلا ىَلَع ُراَرَمْلاَو ءال مآ هل ةلاكَوْلاب يِرتْشُمْلا فرغ ؛ َءاَوَس ِنَمّنل

 .ُهّرَغ هنأ ُهَمِرَغ اَمب َليِكَول

 أ



 ) اًجبش ىبأ ٍظاَمْلَأ لَ يف ٌعاتقإلا ١ م
 : ف ب ع

 20 2 ٠" 06 0 ٠

 سو 2

 ل رض هب ٌرقملاَو

 م م كر 0 وك ورع 0 2 0 م 25 0 ع روك 7 2007

 هتلاكوب 1 الإ هل هعفد ٌبِجَي مل دير ئلع ضئقب ليك هنا ائعذا نَمَو

 ها وم د هد وب 2 م ًّ

 هل ئّصوم ْوأ ٌنئيِصَو ْؤأ هل ثراَو [ةنأ] ؤأ هب لاتخم هنأ اَعَّذأ وأ «ٌةَدنع ّقحُم 18 م ّ 0 2 2 31 .َ ا 31 2605 ه2

 . هْيَلإ لاَملأ ٍلاقتنأب فاّرتعال هل ةعفد َبَج و ُهَفَّدَصَو ةنم

 د6 د1 ع

 2 2 ىلا 068 ٠

 ٍراَرقلا يف لصف
 ه يي ]ص 3 هوك 0 6 هن ص ارب ه هاا هةموو

 صخشلا ٌراَبخإ : اًَعْرُشَو ؛تَيث : يأ «ٌْئشلأ َّرق ْنِم «تاَثإلا :ةغل ّوُهَو

 ٌةَداَهَشَف ِهِرْيَغ ىَلَع ِهرْيَعِل وأ ئَوْعَدَف ِرْيَغ ىَلَع ُهَلٌقَحب َناَك ْنِإَق «ِهْيَلَع ٌّقَحِب
 و 00 ا ا لا ل حاس ه6 0110 1 مس 9 2( 72 ا 4 007

 مكيلاَذ متذخأو متررفأ- # لول 7 ُهلُوَق امجإلا , هيف لصاآلاَو

 031 تس 2 هس ا هَ 1 ريناد م رس -دعراو دع 5

 لآ ٌةَروُس *] © انررقأ اولاَق 8 . يِدهع : يأ 4١[« :ةّيآلآ /ناَرْمِع لآ ٌةَروُس "] #4 ىرصإ

 ةدلْسُمَو 0 : مكر 1 ٌيِراَخْبلا] (نيَحيحَصلا» َربَخَو لما : ةيآلا /ناَّرْمِع 3 2 م0 6 - 7 اس طعم باسو

 ؛115* :مقَر 79/5 ُيِذِمَرَتلاَو ؛١0641 :مقَر ءك51/4 ٌنِئاَسَنلَأَو ؛591١/ :مَقَر ء574٠/

 214 :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَّطلأَو ؛؟ 4 :مَقَر 231١5 /4 ُدَمْحَأَو 410549 :مَقَر 2407 ١/ هّجاَم ُنْبَآَو

 سهم خام

 مص 6 ملا ا م مكس - و 0 همّه 2 7 000 22 و

 . (اًهمج زراف تفّرتعا ٍنِإف !اذه ٍةَاَرْما ئلإ سينا اَي دغأ» :[8*1 :مقَر

 ها 5 م او 2 8
 سك د ل < ست مس هير
 .هب ةذخاّوملا ىلع ةّمالأ َتععَمِجأَو

 2 24 ب 4 7 ف و 3 3 وج َّص 1
 ةب رمهمو غةهعيصو « رمموؤ .رقم .ةعيبرا ةهياحر

 وع ٠ ساه



 َنرلأَك ةهبّشلاب ٌطَقْسَي ام ىَلِإ ُمِسَقْنَي َوُهَو «(ىّلاعَت هللا ٌنَح) :اَمُهُدَحَأ
 طْقْسَي ال اَم ىَلإَو ءَْصُمْلا َرَصِْفآ ِْيَلَعَو ةئرّسلا عْطَقَو ِرْئَخْلا ِبْرْشَو
 ةَراَفَكْلاَو ةاَكَّرلاَك ةَهبُشلأب

 ٍصْخَسشِل فَلا ٌدَحَك (َيِمدآلآ ُنَح) يناّثلأ (و)

 هب َدَقَأ اَذإ َكِلْذب طُقْسَي يِذَّن (نوّلاَحَت هلأ ُوَحَف)

 ُهَنَأِلَو ٍرْئَسلآَو ِءْرَدلآ ىَلَع ُهاَنْبَم َّنَأل (هب ِراَرْقِإلا نَع هيف ٌعوُجْولأ ٌحِصَي)

 َكبَأ ؟َتْسَمَل َكّلَعَل ؟َتْلبَق َكّلَعَل» : ِهِلْوَقب عوجإلاب ٍزِعاَمِل َضَرَع لك
 0 7 ع 0 ِ 4 علو

 ل 0 ْنَأ يِضاَقْلِلَو [1197 :مقَر ٌوِلْسُمَر 47 ؛ وقد ؛ُيِراَخبل] «؟نونج

 . ٍبِذَكْلأبُهَل اًريآ ْنوُكَيف ! ْعِجْرَأ :ُة ُهَل َلوقُي لَو كد اَمِلَكِلَذب

 .ٍةَهيشلأب طْقْمَيال ام اَمِبُهْعوُجُر حِصَيالَو ةييلأِب َتَبْتْوَلاَم (راَرقإلا» :ب َجَّرَخَو
5-17 2 
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 هيف ٌعوُجول ُعِصَيال) هب َرقأ اذِإ «(َيِبدآلأ ٌقَح) : يِناَلآ ُبْرَّضلأ (3)

 00 هيما ل اد ثمل
 ولأ ةّحِص رَقتفتَو) :لاقف ٌرِقملا طوّرش يِف عرش مث

 : (طئاَرُش ةثالث



 ٌريَمُم َناَك ْوَلَو غول َنوُد َوُه ْنََم اَْفِإ حي اك .(غوُلبْلا١ : لوألا
 يب عنب لعكس نب نحف إب اًعوُلُب ئَعَدأ ِنإ ءُهْنَع ٍملَقلا عْفَرِل

 نا ٍةَموُصُح يف َكِلَذ َضِرُ ْنِإَو هْيَلَع ُفِلْخَي و َكِلَذ يف ؛ َقٌّدُص
 ُجاَتحُي اق اًقِداَص َناَك نإ ُهَنَأَلَو ؛ُةْنم لإ ُفَرْعُي * ل َكِلذ َّنَأل ااثَم هفّرَصت

 ةدقعنم ٍةدَقَحْنُم ُرْيَغ ريِخَّصلأ َنيِمَي َّنأل ءاَهيِف َةَدِئاَف الق ّلِإَو ءنيِمَي لإ

 اطل : ماما َلاَق ءِهِغوُبب اهيف ُمَطُْي الم َعّلِبَف فخ مَلاَذَِو

 .ٌضِيَحْلأ ٌكِلَذ يف ِءاَنْمِإلَاَكَو ؛ةَم ةَموُصْخْلأ ِءاَهتْنال ُفِلْمَي ال ُهَنأ

 َلاَز ْنَمَو ءهْيَلَع ىَمُْمَو ٍنوْنْجَم ُراَرَقإ ُم ْخِصَي الق «(َلَقَعْلا) : يِناَلأ ()

 يِنَأََسَو ؛مِِفُرَصَت عاتتمال ٍرْمَخ ٍبْرُش ىلَع ِهاَركَوِءاَوَد بْرْشُك ردع ُهَلقَع

 . قالّطلا يف ىَلاَعَت هللأ َءاَش نإ ٍناَرْكَسْلَ ُمكَح

 رك اّمب ِهرَكُم ُراَرَقِإ :ُنِكْمُيَو «ٌحِصَي الق «(ٌراَيتخالا) :ثلاّثلأ ()

 ةَروُس 37 *« نكميِإلاب نيَمظُم مبْلَقَو رك َنَم الإ : قلاَعَت هلؤقل ه ُهْيَلَع

 .ُاَدَع ام ئلْولأب رْفَكْلا مكحِل اًطِقْسُم ةاَرْكإلآ َلَعج 5 ةيآلأ /ٍل خبل

 لاح رق ٍةَيِضَقْلا يف َقُدْصَيِل بر ْوَلَف ٌرِقْيِل َبَرْضُي نأ راق ةَروُصَو

 ىَلَع هرْكَأ ْنَم ُهَرْكُملآ ذإ ءاَهَرْكُم َسَْل هنأ هب وَ اَم هَ رَلُهَدْعَب وأ ٍبْرَّصلأ

 .قدْصَيِل برض اَمَنِإ اَدِئَمَ حا يش

7 
 اضي ضْيَأ ره

 رامزل اذه يف لولا: ُىِعَرْذَألأ َلاَق ءِراَر ثلا يف قذَصلأ رص ب اَلَو ليو سا 7

 والو © مسام 53 ريو :و «قَحْلأب ّرِقْيِل هنوُبِرْضَيَف اًمهوخَن ؤأ لتق ؤأ َةَقِرَسِب

 م ٍرَسب مهي ْنَم ْمِهنَأَي



 عمم ه1 1 6 ”س م5 © سم2

 يه مرعر 75 س5 م 8 2 2 < تكثر

 دشٌّؤلا َوهَو « ٌعِباَر طّرش هيف ربتع | ِلاَمِب ناك نإ

 كك 3 2 هت #آ 8 ْْ

 : 2 ٌّ ِلاَح ىف ّقأ ٌءاَوُس ةاركإ اذنه نأ ٌتاَوّصْلأَو .ةمصخ ُهاَعَّذَأ اَمب راَرَقِإلا كلذب

 اذلَهَو .ئّهتنأ .اًيناث برضل كلذب رقي مل ْول هنأ َّمِلَعَو ءْهَدْعَب ْمَأ هبّرَض 0 2 2 - 0007 78 0 1 01 2ع هس تا اهم ًَ 7
 هع باع

 قت ام م (هيف َرْتعأ) لكي ْوَأ (لاّمب) ِهراَرْفِإَك ٌيِمَدآ ٌقَحِب (َناَك ْنإَو)
 فاللنِإ وأ ٍنْيَدِب ِهيِفَس ُراَرَقِ ّحِصَ 5 (ذشؤلا َوَهَو) ءاَضِنَأ (ٌعِباَر ُط ْرَش)

 ُمَرْغَيَف ءنطاَبلأ يف ُهُراَرقِإ ٌحِصَي ءْمَعَن ؛ ُهَدْعَبَْأ رْجَحْل َلِبَق َكِلَذ وْحَن وأ ٍلاَم
 ع 65 "هيف وا ناكر رخل ف ذنب

 ُهْنَع َيِفَع ْنِإَو ءِدَّوَقَو ٌدَحك ةَبوقع بجوُمب ُهُراَرَقِإ (ٍلاَمْلَأ» :ب َجَّرْخَو

 . لام ِهَقَلَعَت مَدَعِل ِلاَم يلَع

 انيَعُم ُهَل دَقُمْلأ ْنْوَك اَهْنِمَف ءُدَصُمْلأ اًهْكْذَي ذَي ْمَلَو ٠ هَل ٌقُمْلأ طو رش ام
- 

 ْنِم ٍدِحاَوِل وأ ٍناَسْنِإل َلاَقْوَلَ ُبَلَّطلَأَو ئَوْعَدلأ ُهْنِم هنم ُعُقَوَنُي ْثْيَحِب نييْحَت َعْوَ

 . حبحّصلأ ىلع ُهُراَرْفِإ حِصَي ْمَل «ُفلأ َّيَلَع :ِدَلبْلا لخأ نم وأ َمدآ يب

 ُفِداَصي يتيح أل هب َوَمُمْلا قاقيسآ هيل هيف هَل رقما نو انو
 َبَقَع اَهِقاَد صب هرم ٍتَدقَأ اَذِإ اَم جوي اذ دلَهِبَو َلَمَتُْم ُهَفدِصَو ُهَّلِحَم

 لع يَا هِرْيَعِل ةَعلاَخْمْلأ َبِقَع َبِقَع لحل ِلَدَبِب ب ٌجْوَّرلَأ و وأ ءاَهرْيْغل حاكتلا

 «َّمِصَي ْمَل ءاَذَك َىَلَع ب ةَباَدلَأ هذلهل : لاَ ْوَلَف ريع هن هِقاَفْسِتْسا َبِقَع شزألاب

 ىلع المح ّحَص اذ نافل اهب يلع : َلاَق ْنِإَ ءَكِلَذِل ال ٌكمَأ ْتَسْيَل ان

2 3 - 
 سهم < ١ 8. عا

 7 ١ اًهيلع هنأ

2 

 .دنِه ٍلْمَحِل ِراَرَق ةإلأ َةَكِصَك اَيَدَعَت اَهَلَمْعَتْسَأ وأ اًهاَربكأ / أ



 ( َعاَجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعاَنْفإلأ» م

0 
2 

 ائْيَس هب يِنَعاَبَو هيِنْضَرأ : هلوقك ِهَقَح يف نكت ال ٍةَهج ىلإ هَدنْس :

 َوَهَو ا هْيَحْرش) ىف ٌئعفادلأ هَحَح'َص ام اَذَهَو كوُكُذَمْل ةاتسإلاآ وغليَو

 هد عر . ند باسر 4 دش اذ 2 1 . دكر سر
 غل هقَح ىف ُنكْمت ال ةّهج ىلإ ُهَدنْسُأ اذإ ُهْنأ نم «جاّهنولا» ىف َمَقَو اَمَو

 2 7 5 0 00 5 6 004 27 ء 2

 ٍدَي يف كرت ِلاَمِب هَل هِراَرِإ يف ُهَبذك ولف ٌرِقُملِل هبيذكت ْمَدَع اَهنِمَو

 ىّتَح راكنإلا ة ةْضَراَعُمب ُراَرَقِإ طَقَسَو اًرِهاَظ ِثْلُمْلآب ُرِعْشُ د ُهَدَي َّنَأل ؛ ٌدَقْمْل
 مَآ ءراَرْق يف تْطِلَع : َلاَقَأ َءاََس .هعوُجُر ل ِبيِذُكَتلأ َدْعَب َعَجَر ْوَ 1 .

 امطْعُي الق ءْلَبَقُي ْمَل بيِذَكَتلَآ ِنَع ُهَل ٌدَعمْا َعَجَر ْوَلَو ءَبِذَكلأ ُتْدَمَعَت

 . ٍديِدَج ٍراَرِْإب

 ظل اهيِف طرشي ٠ ءاَضِيأ ُففَصُمْل اَهركذَي لَ عضل ٌطوُوش ام
 و

 َسَرْخَأ ُةَراَشِإَو «ةّينلآ َعَم َةَباَتِكْل ُهاَنْعَم يِفَو الب رشم دعشُي ةيانك وأ ٌحيِرَص

 .اَذك يِدْدَع وأ َىَلَع ِدْيَرِل : هِلؤَقك ٌةَمِهْفُم
 و هت

 ءاَراَر فإنك ْمَل "يدع وأ (َنَلَع» َفَدَح ول مَ

 يف ْوَأ َنَلَعَو اَراَرْفِإ ْنوُكَيَف ءُبْوَنلأ اًذنَهَك ءاَنيَعُم

 . نيم يم

 أ مت وأ ىّلبِب ؛فلأ َكِيَلَع يل سَ وأ .فلأ َكِيَلَع يل : ٌباَوَجَو
 ضقأ : باَوَجك ٍءٌراَرقِإ ةْنِم يِتَتَأَرب 1ك اًهثرخ دخت وأ ءاهب ٌدَقم اَنَأ ْوَأ ءَتْفَدَص
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 22 ةو

 ب فما نوُكي ذ

 ىلا

 01 تا
 ل بضحا
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 ممل ٌيِنيبْرْسل ِبيِطَحْلأ د َدَمْحَأ نب ل د لمَحمْل

 6 2 1-0 6-_-م ِِرَع 6 2

 هناي ْيِف هّْيَلِإ عِجَر ٍلَوُهَحَمِب ّرقأ اذِإَو
 م سمس» - ص ٠ ض

 سوغاي 3 6 م اس .َ - 3 - 0 07 دكا
 7 7 3 ك .٠ . 6 ها. 3 هم 4[ 131 ا.

 2ع مل 0 000 0. .َ مني 00 ما 2 25 2

 كلذ تا ال ؛هذخأي ١م ثعباك أه | .الثم َحاتفملا دجأ وأ |
 5 وج د نم ة و 9-3 و هوه رس

 9-5 و 0 6 2 2 م 5-04
 0. نع نع دع عه ىعا < «ر مص © مكر 8# ا هو ىو

 وأ هب ٌدَقأ وأ ٌدِقم انأ وأ كسيك ىف هلعِجأ أ ِهّيلَع متخأ وأ هذخ أ ةنزب

 سها ترام 3 2 8 5 5-0 7 7 7 1 -
 و و .٠ م 004 200 س6 هم و ىو ديفا[ مالمو .

 د كلذ اخ ا فان هرم | احص اهوحن
 رك -. 2 لثم نال ءرارك عب -. 2 مور و 0

 -_ 1-5 5 ا 8 أ 2 : 0 1 2 0 موس 56 م7 6 ع
 نيح رقم ! اكلم نوكي ال نأ ة رشف اضيأ م لب ّو هب ٌرقملا طوش اَّمأَو

 2 هاه 3 هرم هس هس 2 2 يي
 هل كلملأ يض ِهْيَلِإ ةفاضإلا نآل ؛وغل ورْمَعل يِنيَد ْوأ يراد هلوقف ءّدقي يا 7 يمس 61| "كا كلا ءكل عد“ - ” هد ع0 م60 همع

 8 1 0 ا ل
 ةروَرقأ نأ يفانتف

 َدْعَب ٌراَرَقإ ُهّنأ ُهنياَع اَغ ءِنالمِ اذنه يكلُم اَذنَه :َلاَقَق _ َء ذل اَذَكَو

 نكي مَ ْوَلَف لح ُهَلَرَمُمَْ هَل رقم راقب مَُسْيِل الآم ْوََوِِي َدوُكي نو اكن

 لف يتيح هَ ل مل را قتلي لم هيا ءآلاَح هديب
2-0 

١ 

0 

 م
 اَعَْبَو ُهل ًءاَدَتْفَأ ُةؤاَرِش َناَكَو اهب مك ُهاَرَ ريش مث هِيَ ديب صْخَش ةَيَرْخب هَ

 يرتْشُمْلا َنوُد ُراَيِخْلأ ُهَلَ ؛ عئاَبلأ هج ةهج نم
2 

 اَذَِو)
 هل لاق وَ

 ٍمالَس ٌدَرَو ضير داي رعب هرم فت لبق اَذَك وأ ءْيَش يع . هاب يف هل َعَجَر) و هُراَرْفإَحَص اَذَكَو ءءْيَشَك « (ِلوُهْجَمِب 52

 دب َةَبَحَو سلف مَ َلَنَو الاَم داك ءاَوَس :ريريك ب سس

 هوك ْعَم ِءْيّشلأِباَّْنِم لَك َقَدَصَ زو فل دخول دعو ام
 #آ

 وأ ٌريبك وأ ٌميِظَع َلاَم : هِلْوَمك مُظِع وحن ُهَفَصَو ْنِإَو ِلاَمِب َرقأ َنِإَو ؟ اًمرتحم

 ةَآاَذِإ
00 00 

 ؟©ااأها



 0 36 520 وع 37 0 3

 ١
 ١

6 
 املأ نم َّلَق اَمب ٌُريِسْفت هت لبق ؛ٌريثك ١ ١خ 02 ُ 1١ 3

 . هبص مذ ُثِيَح نم هوخَتو 1

 ةَبلَعْلاأ لِمْعَتَم

 - 2 هرخا سا مر م سم
 ٌدِحاَو ءْيَش ُهَمَزل .اَذَك اَذَك وأ ٌءْيَش ٌءْيَش يِدْنَع وأ َىلَع :هل لاق ْولَو

 ٌديكأت يناثلا نأ

 فطَعلأ ِءاَضتقال ِناَكْيَش ُهَمِزل ٍ؛اَذَكَو اذك أ ةْيَشَو ٌءْيَش :َلاَق ن 3
 و ع ع 0 نت ا -

 ءنوكس ْوَأ ٌرَجَو ا بضتوآ عرب مهو ذك َتيلَع : هل لاق ْولَو «5

 زل بضت آب ىمَهْزِد اَذَكَو اَّذَك : لاَ وأ هقَعَبْر
32 

_ 2 
 ب

1 
 و

 2 ضب

 2-2 ئ
4 
 3 0 ع

 نأل ؛ِناَمَمْرِد ُهَمِرَل ءاّمَهْرِد اَذَكَو ذك :َلاَق ْنأِب بْصَتلآب ُهَرَكذ ْنِإَف ٌمَهْزِد
 1 ذل

 . عيِمَجل أ لإ درك امْعَمْلا ىف ُفْصَو َريْمّتل

 ها هيف عم ع هركع ري 7 هر و 2 ” م هكر

 نإف ءَةَسوُسْعَم ؤأ ِنْرَولَأ ةّصقان اهب ٌتْرَرقأ ىتلأ ٌمِهاَرَدلأ :لاق ول
 رو 3 م عم هر يب تار 7 2 ١ 10 7 تب هو راو ماس

 لبق ٍراَرقإلاب ٌروكذملا هلؤق لَصَو ْؤَأ كلذك اَهبب ّرقأ ينلأ ٍدلَبلَأ ْمِهاَرَد تناك
 1 1 1 ١ وك

 هلؤق

 اناسح وأ أ َرَشَع َدَحَأَف َةّيِعَم َداَرَآ ْنَِ ةَرْشَع يف ٌمَهْرِد َيَلَع ُهَل :َلاَق ْوَلَو

 هنأل ُمَهْزِد ُهَمْزَل َقَلْطَأ ؤأ ٌةَفّدعُي ْنَل اًباَسِح وأ اًفْرَظ َداَرَأ ْنِإَو ٌةَرْشَعَف ُهَقَدَع

 ةرْثكل ِهرْيَغَو (راَرْقإلا يف) اَهِتاَوَحَأ ئَدخإ ؤأ الإ (ةاتثيْسالآ ٌحِصَيَو)



 هلل يِنييرْشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْبِدَمَحُمِل

 هب ُهَلَصَو اذإ

 0 هدوُرَو

 ىدتسُمْلاِب َلَصتأ :ْيأ «(هب ُهَلَصَو اَذإ) : ْفَصُمْلآ َرَك َرَصتفأ ِهْيَلَعَو لول

 فالخب ءٍتْوَص طلو ركلت ّيِعَو سفنت د ةَتكَس رضع القا افزع هني

 م

 00 ماع هر -

 هِماَمتب ٌرْبتعُي اَمْنِإ مالكلا َن نأ هيارقإلا عَ نق يري يناثلا طولا

 َدْعَب ٍراَرقإلآ ُعْفَر َمِرَل اَلِإَو ءْءاَرَمْلا َدْمَب يِفْكَي الَو ءِلََأ ْنِم ُطَرتْشُي ا

 ْ هموُرَ

 ُهَقَرْغَتْسأ ِنِإَف «ُهْنِم ئتَبْسُمْلِل ئَشتْسُمْل قاَرفيسأ طا : تلاَثلأ ايلا
 هيمو ور 80 ىيعر6 2 - 3

 ََلَعهَل : َلاَق ْوَلَف ءاّمهيف الَو طفلا ينالو نب طنش ينال قانا

 . مِهاَرَد هما ُهَمْزَل اًمهزد | مهْرِدَو مِهْرِدَو و

 ّنَأِل ؛ مهزد ُهَمِزَ اَمَهْرِدَو نْيَمَهْرِد لإ مارك هنا َيلَع هل :َلاَق ْوَلَو

 َوُحَو ا ل َمْلُي مل ُهَقَرَفُم ْعَمْجُي ْ:َمْجُب ْنَل اذإ ئَندَتْسُمْل

 .نيتطنش نامهزالا قي مهزد

 َّنآل «ٌمَمْزِد ُهَمرَل اَمَهْدِدَو اَمَهْرِدَو اًمَهْرِد الإ ٌةنالَث َيَلَع :ُهَل َلاَق ْوَلَو
 .رمجألاب ٌلْصْحَياَمَّنِإ َقاَرْغِتْسال

 زاَوَجِل مهر ُهَمِزَ ؛اًمَهْروَو اًمَهرو الإ مهام هَ الث ىلع هل : ة لَو

 . ِتاَبثِإ يفت ْنِمَو يفت ِتاَبنِإ ْنِم ًءانْثيْساَلَاَو «َقاَرْغِتْسأ ال ذِإ ءاَنُه عْمَجْل
29 



 مه عاما. ماه د. ارا. عاق عاف يق هاو هع د. ده عاش هاه هاه هده هد م ساو ه واو واو ده عده ع افاق و وا دماف هاف. الاف

 رت 0

 0 د هساو نى عا 1 أ م 1 مع 1 ير يك 16 00 0
 ىنعملا نال « هّمزَل ؛ةّيِناَمث الإ ةعست الإ ةرشع يلع هل لاق ولف

 2 وع لق رم 0220 <02 را 0 0
 2 8-0 سا مسرع يو 2ر2 000 و 6 ل

 نم ىّقاَبلا دحاّولا ةينامثلا همزلتف ءمرلت الإ ءمزلت ال ةعست الإ

0 

 .ةّرشعلا

 0 - وع م ؟*ر هو تو 02 2 ل 0 ل و

 َيِفنَمْلَأ طِقْسَتَو َيِفَنَمْلَأَو تبثُملأ َنِم الك َعَمْجَت نأ اًضْيَأ ِهِناَيَب قرط ْنِمَو
 موجع ريقشملا .لكرإو 6 خخ 1 يلو 7 و تاو ١

 امهعومجمَو .ٍناتبتم لاثملا يف ةيزامثلا 0 اف ءهب 2 | ىّقاَبلاف هنم

 2 2 8# 5 0000 هه. 0 رس هه سا سا ع عب ةصرسص ىلإ رس و مم ساس : + ثي 1 ع2 ل 7 71

 وهو .ةعست يِقَب ٌرْشَع ةَيناَمَّتلَأ نم اهتطَقْسَأ ْنِإف َةّيِفْنَم ةَعْسّسلَأَو ٌرَسَع ةَيناَمّث

 هب قمل
7 

17 

 مد 3 32 3 مد ِ سل 2 3 حم 3 كل رك و مت ا

 ةسمخ الإ ةتس الإ ةَعْبَس الإ ةينامث ! ةعسن ِة ىلع هل لاق و
 ُُ 3 ًُ . ما ًء - ًٌُ -_

 سو كيس هوم مهمة رج كد 0 م اور هس ً سهر هه همدمد جا 2

 ف ةَسنِمْلا دادغألا َّنأل ؛ٌةَسْمَح هم ادِحاَو 6 لقال 0 ةَعَبْرَأ الإ
 سم ًُُ سد هس

 م - ع 2 و

1 2 * 
1 
 * ع 0 1 0 : ع١ 2

 مب

2 
 هرك هع

 ّيَقْب اَمَو قا رجألا شدشلا جرف ذأ نه : ئَرْخَأ ٌقيِرَط َكَلَو

 ةثالثلا َنِ ةُجِرْخُ يقي امو نْيئثالأ نم َدحاَوْلأ جرْخُش ُهَلبَق امم ُجِرْخُي هنِم
0 

00١ 

 . لوألا ىلإ َيِهَتْنَت دنت ىّتَح اَذَكْلَهَو ءَةَعبرَألأ َنِم ُهُجِرْخُت يَ اَمَو

 نم ّىقَب جس ني يب امكن ةجاولأ جخُ كَ أ
_- 

3 

 َيِتَب اَمَه هَل لّصَحُمَو لَوَألآ نم ُلَهْسَأ اًذنَهَو َةَعْسَتلَأ ّنِم يِقَب اَم؛ * ةعْبّسل

 سيل :لاق ْوَأ «ةّسْمَح ُةَمَزل ؛ةّسْمَح الإ ٌءْيَش َتَلَع هل َسْيِل :لاق ْوَلَو هَل هنأ :َلاَق ذأ ؛ٌةَيْمَخ ُدَم ل ؛ًةَيْمَح لإ ؛'َق هَّع ُدَل بنل : َناَق ذل
 ان عا اج - 95

 فرم كده ك4 م عميس م1 ئيدهت كر # ك2 م
 .ةسْمخ ةّسْمخ الإ ةرشعلا نال .ًءْيش هْمزلَي مل ؛ةّسّمخ الإ ةَرْشع يلع

 هر و #



 يي هلع قيل لعل ل .ةسنَح لوألا يف مرآ امن 3

 ّحَصَو ال هاف امك ّعَص ةنم ئتتنملا ىَع ئتتنلا مق لَ

 ُهَل :هلوَقك اًعطقنُم ءانَْتْسأ ْىَمَسُيَو نم ىَتْكَبْسُمْل أ سنج ٍرْيَغ ْنِم ًاتئتسالأ

 هه بوب م لأ ةوذ لبق بوب إال هزي ثأ علَ
 هم

 هب ظفلت هَنَأَكَف هب ؛ُهئاَدأ اّمِب نيب م هد «ئانثتْسالأ لطي *يف َناَييْلَأَف فل

 ّلِإ ٍدْئَرِل ُداَد لَ :ويوق يت عم ْنِم اًضْيَأ م َّحَصَو َقِرْغَمْسُم َوُهَو
 . و لإ هل ا ديل ِءالوَم ذأ َتْيَيَلأ اًذنَه

 ىَشتْسُمْلأ ُهَّنَأ َمَعَرَو اَدِحاَو لإ هِنوُد 1 لَ اوُناَم ول نَّتَح اح دار ُفَرْعَأ

5 
.. 

 ُهاَعَدَأ اَم ٍلاَمِتْحال ِءاْئِتْسالآب ه داَرَأ يِذَل هنأ هنيمَيِب َقّدُص

 د اهي ل َدِئإَوَف ِهِرْيغَو (ٍجاَهْنِمل رشا يف ُتْرَكَذ ُلَقَو

 .داَرَأ ْنَم اَهْعِجاَرْيْلَف ءُرَصَتْخُمْل

 ءاَفوُحَم ْوَّلَو (ضَرَمْلاَو ٍةَحّصلآ لاح يِف) .ُراَرْقإلا :ْيَأ ؛(وُهَو)
 هزت يفو نسل ب تس يف نأ زل .ديخمي مكفلا ين وع سر

 130 1 م 1-3 رم م 2

 1 ىوم ”هسم رعغع 2 0 هاو امج. 675 .هاسمس ىك ن2 .٠ ع مدا



 م. د. دا. دع ادع اف دو ده ده عاق ا« ياو ع دع اه هاه هاهو فدو يه و او و هو د هوداف فعاو «٠ ف و واه و اواو عاق و و اها م هاو اهلا»

 2 5 اَوْلَأ َراَق 0 8 م7 0 0

 نّيييَدلأب أ ناك ُةُبفيِلَخ م6 ريم و6 0 11

 د د

 هس اس مك 2 دم ه1 6 هللسك و 2 م 0 2

 «نْيَعلأ ىف اًرْجَح ْنَّمَضَتَي ال نْيَّدلأب ةارقإلا ند ؛ هسكَك ايِحاَص مدَق
 17 1 1 - 1 وو

 ربت ِرْيغب اَهيِف هِفوَصت 7 ذوفن لذي

2 2 

 ْوَأ ُفْرْيَغ ُهْبُجْحَي مل نإ ُهَئِرَوَو َنَيَع ةّكّصلأ يِف هب هيخأ قاتغإب ّرقأ

 آل ٌراَبخِإ َراَرْقإلآ َّنأل َنَمَع هير قِرْعَتْسُم نيد هْيَلَعَو ةكّصلا يف ٍدْبَع قاَمْغِإب

 هال َّن ؛يَنجألاَك بهدَمْلا لَ ِهِراَولِهضْرَم يف ارق عصي وَ

 ُرِجاَفْلا اَهيف ٌتوُيَيَو ُبْذاَكْلأ اهيف ّقَدَصُب َدَصُي ةلاَح ىلإ ىَهتنأ ُهَنَأل «ٌحُم ُهَنأ

 .ةكَوَوْلا ضختب ٍناَمزحب هم هن ُحِصَي آل :لْوَق يِفَو

 ٍضَرَم يف اَهَجْوَز ْنِ اَِقاَدَص ٍضْقب َةَجْوَّرلأ ٍراَرْثِإ يِف ُفالخلا يِرْجَيَو

 ُروُكْذَمْلا فْالْحْلاَو «هتَحِص ٍلاَح يف ُهَل اَهَضَْأ ةَبهب هِئِراَوِل ِهِراَرْقِإ يِفَو اَهِتْوَم
 هب َحَّرَص اَمَك ءديف كش آل ٍناَمْرِحْلا ٍدْضَق َدْنِعَف ُميِرّْتلأ اَنَأَو ؛ِةَحَّصلآ يف
 ىهتنأ .هذخأ ُهَلدَمُمْلِل لِحَي ال ُهَنِإ :َلاَقَو هيِواَتَق» يف ُلاَمَمْلآ ُمُهْنِم «ٌمْمَج

 َمْرَج ٌحِصَيَف ةَبوقُع وأ حاكيب يأ ول اَمأ ءِلاَمْلأب ِراَرْقِإلا يف ُفالْخْلأَو

 ٍةَمهْتلا فْحَضِ ِءاقيْسالا َلْبَق ِتْومْلب أ ٍوْفَعْلاِب ٍلاَمْلآ ىَلِإ ئَضْنَأ نإ



 نحر ٌينيبْرَشلأ بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ٍةّيراعلا يف لصف ٍةَبراَعْلأ ىف ّلْصْف
 ةاسعه  (|ش كساع ميسع ساو م4 كج هكر سم | كي ران
 اذإ راع نم ءاهدقعل ٌراَعي اَمِل مسأ :فمفخت دقَو ,ءاَيلا ديدشتب ّىئهَو

 31 هم س 9و سوم 6. 5-5

 هباهذ ةرثكل «.راّيع :بفيفخلا مالغلل يق هنمو «ةعرسب َءاجو بهذ 11 هما وق .٠ 8 ”تا ماي 2 سهم مع 2 ا ٠

 ه1 ىَوُقَتلاَو يل ٍربَأ َلَع 00 أُوَُواَمَتَو اَمَتو # : َلاَعَت ُهَلْوَق لى عاّمْجِإلَ لبق اَهيِف لصألَأَو

 ّع
2 

 نوعنمبو #9 : يَلاَعَت ُهَلْوَق 1 َنيِرُْملا دوُهْنُج روهمج مج َرَسْفَو ١ : ةيآلأ /ةَدِئاَمْلَأ ٌةَرَوُس

 ٍضْعَب ْنِم ْمُهُضْعَب َناَريجْلآ ُهُريِعَتْسَي 4 ب ام [7 .ةيآلآ هوغامْلا ٌةَووُس ٠١ ,71 # نوعاملا

 لسمو ؛؟55153/ : : مَقَر ٌيِراَخْْلا ؛نيعيحَلا د ُرْبَخَو ِةَرْبِإلأَو سأَفْلأَو ولدلاك

 هيد ُةَيِعاَذ ةَجاَحْلاَو . ُهَبِكَرف ةَحْلَط يبأ ْنِم م اسرق راحتسأ هلي ُهَنَأ [مم0 : مقَر

 وو م

 ُمرْحَت ُلَقَو ءِهْرَب وأ ٌدَح عْفَدِل ِبْوّنل ةَراَغإَك تحت ْدقَر :ةَئَحَسْسُم ّيهَو

 - م 3 ر ل 2

 . رفاك ْنِم مِلْسُمْلأ ٍدْبَعلأ ِةَراَعِإَك ُهَركُن ذَفَو ٌيِبنْجَأ نم َةَمألَأ ِةَراَعِإَك

 دم د16

 مم 8-5 تاع هاري + 7 0

 . ةعيصو ٌراعمو ءريعتسمو «ٌريعم : ةعبز ر

 وهلا سو س6 2

 ةَعَمتَم (هب ٌعافتنالا َنكْمأ اَم ُلكَو) :َلاَقَق ٍراَعَتْسُمْلِب َُصُمْلآ َأَدَبْدَقَو
 . ٍبْوّتلَأَو ٍدْيَعْلأَك (ِهنْيَع ِءاَقَب َعَم) ةَحاَبُم

٠. 

 هريس 0 31 هلآ

 راجت وي علا ال طرت ل الق دب مَ ال اَم ِلَوَألآ ديلا َجَرَحَ

 هيف ُرَهْظَي يذل ٍريِعَّصل [ شخَجْلاك ٍليْقَتْسُمْلا يف ُهْعفَن ُمُقَوَتُي اَم اَمأَو «نمََّرلأ
 م



1٠ 

 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يف عاقل » 1 م

 و - 0 هكر هم ميار ه <( سس

 زوجَتَو ءاّراثآ ةعفانم تناك اذإ ُهَتَراَعِإ ٌتَراَج

 َّلِإَو ْتَكَص وب ٌعاَفيْنالا ُنكْمُي ِنمَرِب ةَتََوُم أ َةَقَلْطُم ْثَناَك ْنإ هي اَعلأ نأ
 هت

 2 ٠

 هب مَ اَم راعي الف ٠ .ةَمْوحُم ةثعفنم تاك ول ام يناثلا يقلب جَوَحَو

 نادل ري الف هيَ 0 ُهْبَعَفتَم نوكت ْنَأ َدُب لَو «يِهالَمْلا تالآك اًمّرَحُم اًعاَفتْنَ

 ٌدَصَقت امْلَق ةفيعض ةَعَفتَم اَمِهِعْبَط َلَع برصلا وأ ءامهي عم نير

 برشا وأ لالا عوض نإ «جاَرخإلآَو قاقنإلا يف اَمهتََتم ع ام مظْعُمَو

 ةَعَقنَمْلا هذه هِذاَخّناِل ْتَكَص ْمُهْضْعَب ُهَتَحَب امك ٌكِلَذ ئَوَن ْوَأ اًمِهِعْبَط ىَلَع
 . يتآلأ موُعطَمْلا يف ِءاتئتْسالَأ اذلَه ٌءيِجَم يِغَبْنَيَو ءْتْفْعَض ْنِإَو اًدِصَقَم

 ُراَحُي الق ءهِنْيَع باَهْذ يف تنم تناك زل ام شلك دقو جرش

 02 0 5 . لت 03 : 1 3 0 7 ل 2

 متلو ذك اهذحخ ا 1٠ يصب مَاتَ امد كلم 520

 ِةَدِساَقْلأ ةَيِراَعْلا مكب ًةاَّشلأ ُنَمْضَيَو ٍةَدِساَف ِهَبهب اَمُهَذَحَأ ُهْنأل

 َرْمُأ ةّمدِحِل ةَيِراَج ٌةَراَعِإ ٌروُجَتَو)

 . كلذ يف ٍروُذْحَمْل



 11 ٌتنيبْرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 م06 رعاه و دو ام دع ادعام اه ده ده هلو عداها. فاو هاو عاف و دو هاو هده ع او دو ماع عه هو هاه هده هده هاو ها ده »ساو

 ْنَأَك اَهُكِلاَمَو ةَيِراَجْلا ُّجْوَرَو ٌحوُسْمَمْلا ٍمٌرَحْمْلاَو
 يتقي نصوتلأو اًهر 1 ْ

 َفرُع ْنَمِم اَمّيِس آل ءْئِشَكْرَّزلا ُهَلاَف اَمَك ٌليِمَجْلآ ُدَرمَألآ ةّيِراَجلآب َُحْلَيَو
 ' .ٍروُجُفْلاِب
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 اكم

 ةَناَيِص اًمِلْسُم ٍرِفاَك َةَراَعِإَو ءةَراَعِتْساَو ةَّمْدْخِل ِهِلْضَأ عزف َةَراَغِإَو ٌةَراَعَتْس

 .لالذإلا نَع اَمُهَل

 ءناكرألا ديب ةئقَب طوُرُش ْنَع ىَلاَعَت هللأ ُهَمِحَر ُئَصُمْلا َتْكَس :ٌةيِن

 ْنِم خص ا ِةَعَفَْمْلا ةحاَبإب عرب اَهّنألَو ربت هَحِص ريما يف ُطََُْي

 نأ ِساَقَو ِهَفَسِب ِهْيَلَع ٍروُجْحَمَو وليس ٍنذِإ ِرْيَعب ٍبَتاَكُمَو ٍنوُنْجَمَو ٌجِبَص
 ل ْنَِو ِراَعُمْلأ ةعَتمل اًكِلاَم َنوُكَي ْنَأَو رك نم حصا اتش َنوُي
 نم حصن «ِنيعْلا َنوُد ةَعَمتَمْلا ىَلَع درت امن َراَعِإلآ نأ ؛ ِنْيعْلِل اَكِلاَم ْنُكَ

 لف «ٌعاَفِتنالآ ُهَل حيبأ اَمنِإَو وَحفَْمْلل ِكِاَمُرْيَغ ْيَغ ُهَّنَأل ؛ريِعتْسُم ْنِم 0 رك

 2-3 .ةحاَإلآ َلْقَت ُكْلْمي

 2 يا

 أك ِنّيعُم ِرْيَعِل ٌحِصَت الق يِفْدَصَت َقاَلْطَِو ٌنيِْعَت ِريِعبْسُمْلا يِف ْطَرَتْشُي



 ةنّئضم ِراَعلأ نكت اذإ ْمُِهّيِلَو ٍدَقَعِب الإ هيِفَسَو ٍنونَجَمَو َيِبَصِل الَو هم منن 1< 0 .ءيو 80ه تؤم 38-3 09 سالما. مهدد - 6
 عمو م م ّء-

 رجاتسم نم ٌراعتسا ِن

 هّْيلِإ ٌمِجاَر َعافتنالا نآل ؟ةَعفنَملأ هل يِفْوَتْسَي ْنَّم ةّبانإ ريِعَتْسُملِلَو

8 

 إو ءهِلْعِف وَ ِرَخآلأ ِظْفَل َعَم يِنْرِعَأَك

 .ةَمهْفُم سرْخَأ راش ين ََم هاك لا قم يِفَ َةَحاَبِإلَ

 َوهَق ؛كَسَرَف يِنَريِعتل وأ َكِفَلَِب ُةَِلَْتِل الَتَم ءيِسَرَم َكُنْرَعَأ :َلاَق لَو
 ُبِجوُت ءِضَوِعْاَو ِةَدُْلا ةَلاهَجِ ٌةَدِساَف ءيْعَمْلا ىلإ اًرظنٌةَاَعِإ آل ٌةراَج

 ْنِإ رْتْكُم وخت ْنِم ْوَأ ِكِل ام ْنِم ٍريِعَتْسُمْلا ىَلَع ٍراَعُمْلأ ُدَر َةَنْوُمَو لئمل َةَرْج
 هل

21 00 

 . يِرتْكُمْلا لع ةَرْوَلاَمَك يلع هُمْ ِكِلاَمْلا ىلع كنف هيَ در

 .ريِعَتْسُمْلا ىَلَع اَهَنِإ :َلاَقَو ءيِضاَقْلا فَلاَخ ْنِإَ

 الق ءِرْهَشَك (ةَدُمِب َةَديَقُمَو) ِنّمّرب ديت ِرْيَغ ْنِم (ةَقَلْطُم ةَيراَعْلا) ُحِصَتَو

 . اًمُهَنْيَب لاجل قّرَيَقُي

 َراَعَتْسأ اَذِإَف هَل َراَعَتْسَأ ام ٍريِعَتْسُمْلا ٌريِرْكَت اهيِف ٌروُجَي ةَنقَوُمْلا مَن
 2 وو 0-4 -

 ْمَل ام ئَرخألا َدْعَب َةَرَمْلآ َسِرْعَي ؤأ َيِنْبَي نأ ُهَل َراَج , ِساَرِغ وأ ِءاَنبِل اًضْأ
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 ةَدِحاَو َةّرَم الإ َكِلَذ ُلَعفَي ال ةقلطُملا يِفَو ءٌُريِعُملأ عجْرَي ؤأ ٌةَّدُملَأ ضقنت
 ُهل َحَّرَص نإ الإ ءِديِدَج ٍنذإب الإ ُهَتَداَعِإ هل نكت مل ُهَسَرَع ؤأ ُهانَب اَم علق نإف ىو يدم 1 4 2 * وعر ساو( ه ثري ىو رب كور ل ثم 5
 - 0 يسال لو هَ: هيك و عرس 01 بع ياس ع ر ,٠ ره هور عير 5 ل
 نم ل هتفوم مأ ةَر ل تناكا ءاوسو «ىّرخا لعب هد ديدجتلاب
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 اونئتْسُيَو «هريغَو امهدحا ِتْوَم نم اهّوَحِنَو اكولأ هب خسفنت اَمب اع هيهشسا هورس ا راسك وس ه موقد يسوم )ا متمرس 6 كم

 .و و 8 عه 0 يه ىو نا 2 ءردع جا وثم ريو ه

 0 م 1 8 2 7 دهر 2 وم -_ِ 2# ع سكس ىف ار ام ع كم هوم

 نم ةّمزال َىهف ءاَهَذَر ريِعَتْسُملا ىلع اًضْيَأ َمِنَتْمَأَو هيف نفد ىذلا هعضْوَم

 7-2 هيد و 0 | 2 ا 2 ٠ 0 رام وع 02 3 سل يس
 لدرخ ةَبَح لثم ّوهَو «بنذلا ّبجع الإ ٍنوفدَملا رث سردني تح اًمهتهج

 ِتْيَمْلا ِةَمْزُح ىَلَع ةَظفاَحُم ِةَدَماَسْمْلاِب ُنَمَحَت ُداَكَي آل صُعْضُعْلا ٍفَرَط يف ١ 1 ١
 اَمُك بارا َراَوُي ْمَل ْنِإَو هِعْضَو َدْعَب ال رْبقْلا يف ِهِعْضَو َلْبَق ٌعوُجُدلأ اَمُهَلَو
 . يلَوبُمْلل االخ «ٍريِغّصلأ حْرّشلآ» يف ُهَحَجَر

 الَق عوُجْولأ َنِم ًءانطْسُم ٌةَريِثك َلْئاَسَمِهِرْيَغَو 'جاَهْنِمْلا حْرَشا يف ُتْرَكَدَو
 هل

.8 

 - ذه ممّا َنِكاَلَو ؛بتكْلا كلي نم اهمال اَهَداََأ ْنَمَك ءاَمرْكِب لي

 وأ ُريِعَبْسُمْلا ب ْنَأ َدْعَب َعَجَو مث دم ىلإ ْوَلَو ساَرِغ وأ ءانيِل َراَعَأ ْنِإَ
 مل نإَو ٌريِعُمْلأ هَعلق َعْنتْمَأ نإ ُفُعَلَق ُهَمَزَل كلذ َعْلَق هْيَلَع ّطَّرَش ْنِإَ سرع

 هه 2 020 1 0 2 0 2 3 5

 ضزألأ ةّيوُْسَ ُهَمِزلَو اناّبم علق ٌريِعَتْسُمْلأ ُةَراَتخَأ ِنِإَف كلذ ِهْيلَع طرشي

 1 8 وشف رو و 22ج مداو معز هذ عد مث سم5 ؟ 0

 هتميقب ٍدقَعِب هكلمت َيِهَو «رومأ ةثالث نْيب ريعملا ريخ هعلق رتخي مل نإ
 -و - أ هه م هلا همم

 ءٍةَرْجَأب يق وأ هِصْقَن ضؤأ ٍناَمَضِب ِهِعْلَ وأ ءِكّلَمَتلا َنيِح علقْلا ََحَتنُم



 م

 ملأ ّلَح يف ُعاَنْفإلا» 4548

 .اهِفلَت َمْوَي اَهِتميِقِبِرِعَتْسُمْلا ىلَع ٌةَنوُمْضَم َيِهَو

 ) عاش يب بأ ِظ

2 ١ 
 ٌلَكِلَو «ةراّيتخ ُهَل اَم اَمُهُذَحَأ َراَتْحَي تح امرت اًكيَش اَنْيَش ٌريِعُملأ ِرتْخَ َْي مل ْنِإ

 ُهْعَلَف ْدَتْعُي نب مل عز دار نق زل جوا هاش كم دك هَ

 ريِعَتْسُمْلا َنِم ريِصَقَتِل اَهيِف ُكِرْدُي ْمَلَو َةَدُم َنّيَع ْوَلَو هِعْلَق ىلإ ُهتَيِقْبَت ُهَمز
0 

 اًهيف َتَبَتَق هضْرَأ ىَلِإ اَرْذَب ِءاَوَهك ٍلْيَس ُوْحَن َلَمَحْوَل اَمُك ٠ انام ُديِعُمْلأ ُهَعْلَ
4 

 . اًناَعَم ُهَعَلَم ُهَل نان

 60 6 - ًّ 4 8 5 م هم نص يي هم ماو ه7 8 3 2 2

 رّيغب تفلت اذإ (ريعتسملا ئلع ةنومضَم) َهَر اًعتسّملا نيعلا : يأ  (َيِهَو)
 1 1 عع هم

 َدواَد وُبأ] رَبَحِل ٍةَيِواَمَس فَ اَهِفَلَتُك ْطَدَقُي مل ْنِإَو هيف ِنوذَأَمْلَأ ٍلاَمْعِتْسالَ

 يف ُيَئاَسَسلَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح : :َلاَقَو ل555 : : مقر ه7 ٌيِذِمَرَتلأَو ؛"هدوز :مقَر ,95/*
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١ 

1١ 

1 
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 :مُهَر 28/0 ُدَمْحَأَو 415٠١ :مُقَر 2807/7 هَجاَم ُنْبَأَو #4078 :مْقفَر 41١/8 «ئربُكلاد

 ٌمكاَحْلاَو 408806 :مَقَر ,دحرل ُيِناَربَطلَو ؛1095 :مقَر "4/1 ٌيِمِراَدلَأَو 4

 : مُقَر 40/١. ٌنِقَهْيَبْلاَو ؛ٌّيِراَخْبْلا ٍطْرَش ىَلَع ٍداْسإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو ك*07 :مْقَر ه5

 ؛0 :مقَر لدك : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ ّنِ داو ؛؟ 5١65 : مُفَر 2117 /4 َةيْيَش يبأ ُنْبأَو 967

 ٍلْئنِيَِحَو اُذَيّدوَت اَتَح ْتَّذَخَأ اَم دَبْلأ ىَلَعا :[784 :مقَر 4١/١ ٌنناَيوُدلَأَو

 يف هب ٌمّرَج اَم اَذلَه (اَهَِلَ ْمْوي) َهيِلْيِم ؤأ تناك َهَم مو وتم (اَهِتَميِقب) اًهنَمْضَي

 . عْمَج مالك هاَضقأَو ِراَوْنَأْلا»ه

 «يكبّسلآ ِهْيَلَع ئَرَجَو «لثملاب َيِلْثمْلا ْنَمْضَي :ِنوُرْصَع يبأ ُنْبآ َلاَقَو
 . ُدَمَتْعُمْلأ َوُهَف ِدِعاَوَقْلا ْىَلَع يِراَجْل وه اذلَهَو

 مه و ع أ و 2 0 ريم ها

 اَمْذْحَأَي َْل ُهّنَأل ؛ِهْيَلَع ةَنوُمْضَم ْنُكَت ْمَل ٌباَيي ِهْيَلَع اَدْبَع َراَعَتْسَأ وَلَو
 أ آ



 ما. د. ا. د. ا. د. دو واع ا. هاه هاه ام ها وأو و اه اهو و دة او و دس. هاو ده ه د. اس و و اوه و هو ياه هه هاه دوه د جاهقلاس

 وير هلل بار ا ع 0ش وهررد
 هنمضي الو «ةزئاج ةهتراع
 مدس

 2 رينو هر 5 ه2 م 0 3

 نإف - ةروألملا ةّيحضألا ٌدلج :اًهنِم

 . هدي يف َفِلَت اَذِإ ُريِعَبْسُمْل

 لَو هْيَلَع َناَمَض آل ن نِهَتْرُمْلأ ِدَي : يف َففِلَت اذِإ ِنْمّرلِل ُراَعَْسُمْل :اًهْنِمَو

 يف ُهَنمْضَي مل هدي يِف فِلَتق ٍمِرْحُم ْنِم اَدْيَص َراَعَتْسأ ول اَم :اًهْنِمَو
 هَ

 يف َفِلَتَف هيف ٌّقَح ُهَل ْنَمِل ِلاَمْلا ِتْيَب ْنِماًكْيَش ٌماَمإلآ َراَعَأ ْوَل اَم :اَهّْنِمَو

 ِةَلْمُج ْنِم ُهَّنَأل ؛ َنيِمِلْسْمْلا ىَلَع اًفوَقْوَم اَباَِك ُهيِقَمْل راس ول ام: اَهْنمَو

 نذل هئَمْضَي ال نق هيف ٍنوُدَأَمْلا لامتسالاب فتان نأ «ْمهَِلَع فوُ دم

 و ١

 َلاَقَف «َكِلذ ىَيَتْرَعَأ : اهكِلاَمِل ٍضْرَأَوةَّبَدَكنَْع هدي يف ْنَم َلاَقْوَل : : ةّمَت

 0 َرَْأ اظلم ْتَضَمَو ؛ يِتتبَصَعوَأ َتُئَجألَب : اًهَكِلاَم هَل

 َدِإ اًمَأ ءُكِلاَمْلآ َرَكْنَأَو يِ ُهْيْحَبَأ ُتْنُك :َلاَقَو ءهِرْيَغ َماَعَط َلَكأ ْوَل اَمُك
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 ب



 ( مود

 يف هيمي ُنيعْلا هيب ْنَم ُقَدَصي هيا ُنْيعْلاَو هَرْجَأ اهيل هدم ضن |
 َراَعإلا ُكِلاَمْلأ ئَع ذأ وَلَو ؛ةين نقلا يف فاليخالا اذهل يم لَ لوألا

 هَدُم ضمت وهاب نيل تناك اذ اًميف عال عَ اف َبْضَْلآ يآ وذو

 ُريعُمْلا فلتْخآ ِوَلَو ءاَهِرَكْنُمِل ةَرْجَألآ قُم ديلا وُدَ ْتَضَم ْنِإَف ٌةَرجَأ اهل

 وَلَو ٌّدَكلأ مع لضأل أل اوت زا قط قر الأ در يف ُريِعَتْسُمْلاَو

 ري أ هْمَرلَت مل ِريُِمْلا عوُجَرب الِهاَج ة ةيراَمْلا ٌريهتسملا لمْ

 .ِهِمَدَعَو ٍلْهَجْلأ َنْيَب هيف َقْرَق ال ْناَمّضلآ :َليِق ْنِإَف
 )ل يع

 ُءاَعَب ٌلضَآلأَو الجي او كلت طلت مدع ع إب ٌبيِجَأ
 م8

 تت <31

 9 ١ ١

 :اًَعْرَشَو ؛اًراَهِج اًمَلَظ ع لقوا ءاملظ ِءْيَشل ذخَأ :ةَعَل َوُهَو

 . قَح الب ِرْيمْلا ٌقَح ىَلَع ٌءاليِتْسَ

 اوهام الوإ» : ىَلاَعَت هِلوَفَك ٌتاَيآ عاَمْجِإلأ َلْبَق هميرخت يف ُلْصَألَ

 َلاَم مكضعَت كأي 1 : ْيَأ «ء[لدخ : يالا ورقي ٌةَروُس 1] 4 لطتبلاب ْمكَيِب مكَكَومأ

 مُكْيَلَع ْمُكَضاَرْعأَو مُكَلاَومَأَو مُكءاَمد َّنإ» :ِرَبَح ٌراَبْحَأَو ؟لطاَبْلآِب ضب
 :مُقَر 0900/8 ٌةِلْسُمَو 44770 :مَقَر 312١/٠ ُيِراَخْبْلا] ٍناْحيْشْلَأ ُهاَوَر (ٌةاَرَح

 ناَجِح ” ْنْبَأَو ا :مقَر ام ُدَمْحَأَو 419410 : :مقَر ا ٌدْواَد وُمَأَو 4



 م١6 ٌينيِبْرْشلا بيِطَحْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

5 

 ُهْنَي ِهِرْيَغ َلاَم َدَحَأ ْوَل ام روُكْذَمْلا بيرت يف ف َلَحَدَو [0 زوق 1

 .ةلإ هيف ْنُكي مل ْنإَو ٌبْضَع ٌبْضَع هنو هلام
 3 م و هه

 .ٌعوْنَم هّنيقَح ال بضَعلأ ٌمُكُح ِهِذلَه يف َتباَلأ نإ : عفا ُلََْو

 ءاَيِلاَغ َناَك ْنِإَو اًداَرُم َسْيَلَو ءاَقَلْطُم َمْنإلا يِضَمْقَي بْضَمْلا َّنَأ ىَلِإ دِظاَن َوْهَو

 ْمَلَو َكِلَذ ْلَقْتي ْمَل ْنِإَو ءٌبِصاَخَف ِهِشاَرِف ىَلَع َسَلَج - وأ ِهرْيَغِل ةَباَد بكَر ْوَلَ

5 

 ىَلَع َرهمِرل) اِقاَب اكو ايم ْوَلَو (ٍدَحَأل) ُهَرْيَغ وأ (ًآلاَم َّبَصَع ْنَمَو)

 رب ةبَحَك ٍلوَمَتم َرْيَغ َناَك ْوَلَو ُّدَر يف ٌةنْوُمْلا ِتَمْظَع ْنِإَو كمت َدْدَع ِرْوَمْل
 ىدح# دود ربأ] (ُهَيّدَوُت يح ْتْدَحَأ اَم ِدَيْلَأ نئَلَع» : لكي هلؤَقل ىَنَبقُي ٍبَْلَك وأ

ِ 
 «ئَرْبُكْلا» يف ُيِئاَمنلَأَو ؛ ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَفَو 21577 :مقَر .0417/» ٌيِذِمْرَتلاَو ؛١805 :مُقَر

 ؛م..094 :مْقَر ىلإ ُدَمْحَأَو 415٠8 :مُقفَر 2807/7 هَجاَم ُنْبَأَو 4008 :مْفَر 8/41١

 : مَقَر 000/1 ُمِكاَحْلَأَو ؛2853 :مُقَر 3704/00 ُِناَربَلَأَو ؛7597 :مقَر 2747 /؟ ٌئِمِراَدلآَو

 يبأ ُنْبَأَو 5 : مَقَر 4٠/5 ٌنَقَهِنَبلاَو ؟ ٌيِراَخُبْلا ٍطْرَش ىَلَع ٍداَتْسِإلأ ٌحيِحَص :َلاَقَو 5

 251 /" ٌنِناَيوُرلأَو؛ : مقر 7 : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ ٌنْبَأَو ٠ 03 : مقر 21/5 ةييَش

 ل

 م 1 ٍهُضْخَمْلاَو ةَراَمَمِ َكِلاَمْل ْصاَعْلَأ قل ْوَلَف 3 5

3 

21 

 هل
0 
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 نام
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34 

 ا
 ذإ كرب رب ِْيَدَي : ني ُهَعَضَوَف تم نإ ,لقتلا َةَرْج أ نكي مَ

 211 ٍبصاَقْلَأ َْلَع َطَرَشَو ُكِلاَمْلأ ُهَدَحَأ ْوَلَو َنْؤُم
 ه2
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00-6 

0 ٠ 

 ّظ
 اَمْلَأ لبطصِإل َةَباَدلأ ٌُتِصاَعْلأ َدَر ْوَلَو ؛هِسْفَت َكْلُم ُلَقْنَي

 6 5ك 1 2 2 2 2
8 

 هه ١



 ٠ 6و ما. د. د. ا. اج ا. يو ولو ماه هم و هاو. واه واو و واو واو عاق ع او او دعاهم و اواو واو عاق واع عاق ده ده ده هاهم

 وُ َنِي َبَصَغْوَلَو مْ لب ايي ا او َةَقث راَبْخِإَو

 ؛طَمَتْلُمْلا ىلإ آل ُهْنِم َدَحَأ ْنَم م لك ىلإ ٌدّولأب رب ِنهتْرْمْلا وأ رج رج

 ِناَهْجَو ِماَتْسْمْلآَو ٍريِعَبْسُمْلأ يِفَو كاملا هيج يب ل نوم دي

 .ِناَئِماَض اَمُهَّبكاَل ِكِلاَمْلا ةهج ْنِم اًمُهَل ٌنوُدَأَم اَمُهَنَأل ُأَري هنأ اَمُهُهَجْوَأ

 نعل ذو مم بباقلا نع ثي 3 هلأ فصفلا مالك يق : ةيبنت

 ام َيِعَو «ةَميِقْل ولأ عَ ءاَهيِف بحي ةَلأَس تسمو «ءْيَش اه احب ةَبوْصَْمل

 اًهْتَميِق ِهْيلَع ُبِجَي جيه هاهم ود يف وب محم هم بَصَع

 . ٌيِربَطلا ُتِحُمْلآ ُهَرَكَذ ؛ ٌعاَبُت ال رحب ب َلِماَحْلآ َّنأل ؛ ةلولْيَحْلل

 الَو ءماّمإلل ُهُؤاَميِتْساَو ىَلاَعَت هشلأ ّقَحِل ُريِزْمَتلا بِصاَعْلا ىَلَعَو :َلاَ

 َ . ِتِلاَمْلأ ِءاَرْبب ُطقْسَي

 : ِناَلَأْسَم ِرْوَمْلا ىَلَع دول بوو ْنِم ََْتْسُيَو

 َفيَخَو ِةَجْل يف ْتَناَكَو ِةَئيِفَس يف ُهَجَرْدَأَو اًحْوَل َبَصَع ْوَلاَم : نئّوألا

 يف عري الف ٌمَصآلآ ىَلَع بِضاَعْلِلْوَلَو َِِفَسلا يف ٍمَرْخُم كَم ِهِعَْ ْنِم
 . َةلاَحْلأ ِهِلاَه

 . ُكِلاَمْلآ ُهَبلاَط ْنِإَو ِداَهْشِإلِل ُهُريِخََت : ينال

 . بْضَعْلأ راَرُم َرْمَتْسال ٌلكْشُم اَذَه : ليق ْنِإَ
 - وع

 ال َوَهَو هَرِكني دق كلاّملأ أ َّنأل ؛ٍةَروُرَضلِل َرْهَتغأ ٌريِسَي نمو ُهَّنأِب ٌبيِجأ



 م ٌينيبْرْسلا بيطحلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 و 42 00 78 4كندز 15 8#هعر ًَّ يب وع

 هنمض فلت نإ 4 هلثم ةرجأ ةصقن و

 نع

2 
 هع

 هتفِص ْؤأ ِهِدَي مط ِنْيَع نصف :ْيأ ء(هصفت ٌنشزأ) هدَر َّعَم ُهَمِزل ١)

 ةَدمِل (هلْثمُةَرْجَأ) شزَألاَو د دل َعَم ُهَمِزَل (َو) «هتّميِق ُصقت ال ةَعْنَص ٍناَيْسِنَك

 دْملآ يف ُةَرجألا ِتَنَواَعَت ْوَلَو َةَعْفْبَمْلا فوت وَتْسَي ْمَل ْوَلَو هذي ىف ف هَتَماَق
00 00 

3 

 هت رْخُأ ْتَيََو اَذإَو «هيف هلم ةَرْجَأ ةَدُمْلا ضاَعْبَأ نو ضَْب لك يف َنِمَص

 ةَرْجألا عم َبَحَو بنا سلك لامتْسالآ بسب َناَك ْنَِف صفت ُهَلَخَدَ

 اَدْيَع َبَصَع ْنَأَك ٍلاَمْعِتْسالَأ ٍرْيَغ ِبَبَسِب َناَك ْنِإَو ٌحَصَألا ىَلَع ُهْشْرَأ

 هم

 رخألا َعَم َبَجَو ٍضَرَمب وي اوُقْسَك يومَ وهب همم ْتَصََن

 ُهَدْعَب اَمِلَو اًميِلَس ِهِلْثم ُةَرْجَأ ص قتلا ثوُدُح َلْبق اَمِل ذِي ُةَرْجَألآ مّن اضن

 .هّلُك َكِلْذِل ”ِماَش ٍمَصُمْلا ّْقالْطِإَو ءاَبيِعم هُم ٌةَرْج

 1 ةّج

 شالا ة
 ا
3 

 م 2ك 2 كي 0 الس و هرم سرس ف جب

 ؤأ هلك يفالتإ وأ ةفآب ٍبِصاَغْلأ َدْنَع َدْنَع ٌكَوَمَُمل ٌبوصغَملا (فلت نإف)

 افي ِبْلَكَو ب يحك لوم ىلا ” دْعَغ اَكَأ ٠ ءٍعاَمْجِإلاِب ٌِصاَعْل (ُةَنِمَض) ِهِضْعَب

 َمِرَغ دق ٍلْيّزَلَأ ٌقِحَتْسُم َناك ْوْلَو نمضي الق َكِلَذ وْحَنَو ٍتاَرْشَحَو لئن
 سهو

 . ٍبِضاَقْلا ىلع اهْبِجوُي مَ ةَرجأ هِلْقَت لَ
 هه م

 : ُلْياَسَم َفِلَت اَذِإ ٍلْوَمَتْمْلا ٍناَمَض ْنِم ْدَتْسُيَو

 واط ٌةَمذ ُدَل ُتَدَقُع وأ ملْسَأ مث ٌيَمِ ْوَأ ٍمِلْسُم َلاَم ٌيِبْرَحْلأ بَصَع ْوَّل ام اَْنِم

 . ؛ هدر ىّلَع َربْجَأ يِرْم أ َلاَم َبَصَغ ْنَمَو » : خَسْتلآ ضع ب يف 2غ(



 هو 5-9

 بضع ْؤَل اما: اَهْنِمَو ٠ ُهُدَر َبَجَو اًيِقاَب ناك ْوَلَو ؛َناَمَض ال ُهَّنإَ فتلآ َدْعَب

 درب ىّلاَعَت هلأ َّقَحِل ُهَلْدَك َبَجَو اَدبَع
1١ 
8 

 ىَلَع َناَمَض اَلَق ُهَلَتَقَف اًموُحَ وأ

 ٍتاَقلا نم ُكِلاَمل َصَتْقآَو بِصاَعْآ ب يف ٌبوُصَْمْلآ لِ ْوَل ام اًهْنِمَو

 . (رْخَبْلا يف ُهَلاَق . ُهَلَدَب َدَحَأ َكِلاَمْلَأ ل ؛بِصاَعْلأ ْىَلَع َءْيَش ل هن

2 3 

 ُهَنِكََل ٌِنْجَأ وأ َوُه ُهَملْنَأ اذِإ ام ُلَواَتتَي آل «فِلَت» : ٍَْصُمْلا ُلْوَق هيَ

 يف ُكِلاَمْآ هَ أ ذل نكل فان ؤأ» :ٌتلق اَذِلَو ىو باب ْنِم دوُحَأم

 َىِرَب ِتِاَمْلأ رم رمأألا ةَعاَط ئَري ْنَم وأ ُلِقْعَي آل ْنَم ُهقلَْأ أ ءبِصاَقْآ
 مل هِلاَيِصِل انف لَم ُهَلَثقَف ِكِلاَمْلا ىَلَع ُبوُصْخَمْلا َلاَص ْوَل ْمَعَن ءِناَمَّصلأ ّنِم

 ِفَلَبك ةهجلأ هِذاَهب َفالثإلا َّنَأل آل مآ ُهُدْبَع ُهَنَأ َمِلَعَأ ءاَوَس ءُبِصاَعْآ أَربَي

 م 0 3 0
 ءَناَمَض ال ُهَنإَ ٌدَكلَأ َدْعَب َفلَت ول اَم 'بِصاَعْل يع : انِلوقِب م ّجَّرْخَو ٠

 معَ ْمَّلَوِةَيِدو ذأ ٍنْهَر أورام لع كول ام كلذ نم َيِيْدتْسَأَو

 َدْعَب ّلِتق ْوَل اَمَو ءبِصاَعْلأ ىَلَع ُهَئاَمَص َنِإَ ِكلاَمْلَأ َدْنَع ء َفلَتف ُكِلاَمْل

 ا"

 نطل ببال نية أ قر كلل كل



 مَْي ئَلِإ بْضَعْلأ ِمْوَي ْنِم ْتَناَك اَم َرثُكأ ُلْثِم ُهَل ْنَكَي ْمَل ْنِإ هِتَمِيِقب وأ

 و و 22 -_ ”يرم بسر نور ىو دعم 02 ع هام

 ٍكْسِمَو ٍساَحْنَو ِباَرَتَو ىلغأ ْولَو ِءاّمك هيف ْملّسلأ زاَجَو َنَرَو ْؤأ ليك ُهَرَصَح
 صام هو

 َنِمَض اَمَّنِإَو ءحالّصلآ ُنْ 0 0 ل

 ىلإ ُتَر هَيَألَو ؟[191+ : ةيآلأ /ةَرَقَبْلأ ٌةَروُس ١1 4 كنك ئدتعأ يَ مف : ةيآل هلثمب

 ٌدوُجَي ال اَمَو وطول ياس خذ او

 بيِعَمَو ِةَيِلاَغَو ٍنوُجْعَمُك هيف ُملَّسلأ

2-2 

 0 3 آل ُهَِّإَف ٍريِعَّشلأب طلَبْخُمْلا لأ ِفيِرْعَتلأ ىَلَع ٌدَرْوَأَو

 و ا

 آل

- 

9 

45 

 ُنَقَحَمْل قل ب «فئلاَتلأ ىَلِإ ُبَرقَأ ُهَّنأل ؛ٌلْثِمْلا هيف َبِجاَرْل َّنأ
00 

 هو كلر كر مار 5 4
 لثم َدَر باَجِيِإ يف اّمك اًيلثم ةنؤك ٌمِزتْسَي ال هلثم َدَر َباَجيِإ نأب ٌبيِحَأَو

 05 00 2 00 7 م
 يف ةعاتتمآ ُبِجوُي ال هلْ يف ملشلا اتت نب « ضرقلا يِف يف مد ملأ

 ف اًمهيف ُمَلَّسلَأَو اَمِهْيَلِإ رظتلأب َوُه اَمَّنِإ لئملا ٌدَرَو ءاّمِهِلاَحِب ٍنْييِقاَبلأ هْيآْرْج

 هلثمب َيِلْدم أ َنَمْضَي اَمَّنِإَ دبل ناك يأ يف هلفمب ملا نمْضَيَ
 هئمبق ْتَيَج ْتَبجَو رهن َدْدِع اَعَمَسجأ هن اََم راقب ام تلف يَ يد

 00 وق نر هم 2 2( 03 2 .

 لعجك ءاّيلثم موقتملا وأ .اًيلثم وأ اًموقتم ُيِلْئِمْل َراَص لَو :َراَمَمْلب

 3 3 سادس اناس ار - هةاص ع 27 نرص ها سال لهم

 الإ ,هلثمب ةنيض تفلت َّمث اًمخل ةاشلآ وأ ءاجَرْيَش مسْمَّسلا وأ اًربخ قيِقَّدلأ

 هرم لاس سلا كما ول هرج يل ل ريا هير < مس
 «نيرخالا يف ِهتميِقَبَو يناثلا يف هب نمضَيف ةّميِق ٌرثكأ رخآلا نوكُي نأ



 ' ٍعاَجش يبأ ظافلأ < يف ان لأ 65

 مْوَي ىَلِإ بْصَعْل ِمْوَي ْنِم ْتَناَك اَم َرَثكَأ ٌلْثِم ُهَل ْنُكَي ْمَلَن
2-9 

1 2-04 

 20 3 2 و
 اج 00 5-2 31 03 ٠ 7 ٠

 نسم ولا نيب ريحم ين | يف كلاَملاَو

 2 2 اس د ع مم وم هه 1 20
 هيف بجيف « يلح هنم غيص ساحن ءانإك اًموقتم موقت | َراص ول اّمأ

 رص

 و 3 6.

 ٍناَكم ذوي منك َعَْ أ اي لحدا اموُج وأديب جرح
 آب 0 6 ُ

 مق ئَصق أب ْنَمْضَيَف هلثم نَمث ن ْنِم َرْثكأب َدِجُو وأ هْيَلاَوَح آلَو بْضَعَل

 أي 40" يملا دف نيج ىلإ بص نيج نب مل هبه يأ ناكل

 :مَرَعمْلا يف اَمَك َكِلذ هُم هُمَرليَف دِييِلْسَت بوُجو يف ِنْيعْلآ ِءاَقَبَك لْثمْل ةوُجُو
 .مرَهَتُمْلا فت َدْعب ب اَم ىلإ َرَظَن ال امك ِدَقَمْلأ َدْحَب ام ىلإ َرَظَن لَو

 َدْوَص اَمَك قتلا َدْنَع اكوقثم ثمل نكي مل اذ ةَلأنَمْلا أ ٌةَروُصَو

 نمضي وأ ِفّلّتلأ ىلإ ٍبْضَعلأ َنِم َركألآ َنسِمَض ضال لا

 نإ ُهْنَمِِق ُهُمّرلَيف امّوَقَتُم َناَك نب .(لْثم ُهَل نكي ْمَل نإ هيتس ) َبوُصْغَمْل

 ام َوَثُكَأ) 0 دلي وَْسُحَو اَبَاَكُم ْوَلَو كرتَع وأ َناَك اًناَوْيَع هنوني وأ الث ف

 مام

 از نِإَ (فلتلأ) نيج : ْيَأ «(ٍمْوَي ىلإ بْضَمْلا) ٍنيِح : ْيَأ عي نم تناك

 َكلَذ ي ٌَرْبِعْلاَو «َدَئاَّزلأ ٌنَمْضَيَف ِةَداَيَّرلأ َلاَح ِهْيَلَع ديل هُجَوَتِل ٌرْحْلَأ ةّيد

 2م

3 

 02 7 33 مم ا ف و ص 1 7 9

 رثْكَأ دقن ٌراًبتغأ هي ةَياَمِكلا» يف امك هجن يف الِإَو ةلقنَي مل نإ فلّتلآ ٍناَكَم دقن
 م ها 0 8 3 2 و 8 1 هه 2 كم

 نأب تفلتأ نإ الإ نئَصق مقال نم ّضقن اّمب هِضاَعْبَأ ْنُِّمَضتَو ءةنكمألا

 ةيملأ

 . يم ريَجُمْلا . ةَبْملأ ِء الب «لثمْلآ ِدَقَق ٍنيِح ىلإ١ : خَسْتلأ ضَْب يف اَمَك ُةَباَوَص )01(
 ني



 مال ٌينيبْرْشْلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ِدَّمَحَمِل 4 م00 0.3: ها يسم

 ه ده ىو نو ادع ع. ده اع ا. اه هاه هع دع عه هام هاه عاده ام ده ده اه هاف سها. ده هاه سه اه وداع ها هد ع اهاهم ا« ساوأس عام اس اعلاه

 «ِلْجِرَو ديك ٌرُخ ْنِم ٌرَدَقُم ٌشزأ اَهَلَو ءقيِقَر نِم م ُهُدْيَغ ؤأ ٌبِصاَعْلَ هلل

 صن ْوَلَف «ِنْيَهبَّشلآ عاّمتجال هتَميِق ُففْضِنَو صن امم ن ٍنْيَرمَألآ ِرثْكأب ُنَمْضَيَ

 . بْضَكْلاِبنمُدْسلآَو عطَقْلاِب ثفضَلآ هامل هتمبق الم اهب

 ْطَقَق بففضْنل ىلع َدِئا لأ ٌِصضاَعْلَأ ًرمَض - ُكلاَمْلَ اًَهَعطَق !' ْنِإ مَعَ

 ىلَع ةنوُحْضَم ٍدَلَوْلَأَك ةَلِصْفْتُمْلاَو نَمّسلَأَك ةلِصّيْمْل بوُضْغَمْل ُدْئاَوَرَو

 نسر هر معو 3 صح 00

 .دّرلَأب ُكِلاَمْلأ اَهْبلْطَي مل ْنِإَو ءلضألاك ٍبِصاَعْلأ
 ريناد وم ور

 ٌجوُدْعَم ُهَدْعَب هنأ ؛ فل َتْقَو هيَميِقب بضع الب تأ موقتُم نمضي

 . انه دَجوُي : و بْضَعْلاب ناك امَنِإ بوُصْخَمْلا يف ٍدِئاَّرل َناَمَضَو

 ع امني هل نأ وأ هتميق م مق ُماَمَت ُهَمَِل ايْنَعُم انَعُم اَدْبَع فَلْتَأ ْوَلَو

 اًهنم ُهَعاَمَتْسَ نا ؛(ةَضْو ْوَكلَأ» ىف ر تخل صل يىَلَع ِءاَنْغْلَ بّبَسب اًهتَميِق

 فيت ْنِإَف «َكِلَذَك َنَمَحْلآ َدَرْم م لآ دعا نأ هئيِفَمَو ؛وشفلا فخ دع مَع

 اًندَبتْعَأ اذإ َّنأل ؛ فبل ىلإ ةيانجلا َنِم ىَصْألاب ٌنِمض ةَيانج ٍةَياَرِسب

 . نئلْؤَأ فالثإلا سْفَت يِنَق بْضَمْلا يف ىَصْقأل

 تا و عءاص 3 34 0-4 2 5 4 0 4 00
 01 ريم مام هادم ه اس 10 3 نى مهد وا سهم اساو همن

 الإ قالا - رحب و «ةَرَبَحَم يف رانيد وأ تيب يف ليصف و همن
98 

 2 5 و و17 6 ع هه هم 0 0 قل 0 يه ال

 فبحاضصض طيرفتب 3 ولأ ناك نإف ةّ | رسكب ٍإ ىناثلاَو تكلا مدهب
 هلا راب 0 ع رسال 0 ِ ع« دك 9

 31 314 2 3 3 2 00-2 هه

 ها 2 اص 2 مس اس ص س »رو 34 ريب ساس هم هر
 ٠ تو 14 م 2 | ٠ 5 324 ين ى## لول دانس م6 م اخ[ سش نهر
 نإف «شزألا َمرغ الِإَو رانيدلاو ليصفلا ِكلاَم مرع ةرم او تلا

5-9 5-4 



 « عاَجْش يبأ ٍظاَمْل لَح يف ٌعانمإلآ 860/8

 064 لا وى هنا 6
 [ ةعفشلا ىف ]لصف

 ُيِدْرَواَمْلا ُهَلاَق اَمَك ُهْجَوْلآَف اَمِهطيِرْفَتب ٌعوَقُوْلَأ َناَك

 َر لَو ؛ِنْيَمِداَصَمُمْلاَك ٍطيِرْمَتلا يِف اًمِهِكاَريْال
 ذِ ةلوُكأَمْلا حَبْذتاَلَو اَهصيِلخَمل ترك اَهِرسَكب لِ جَْْت ْمَّلَو

 م اَهَعَم نكي مل نإ وطفل هزآلآ ِهْيَلَعَف اَهُكِلاَم اَهَبِحَص ْنِإ مْ

 دق ُهّنِكل َقَح هيف ُهَل وأ هيف هَل َنَح ال عِضَْمِب اَهِعْضَو ِرْدِقْلأ ُبِحاَص ادعت
 رذفلا كيا نبع تت آو ل رالف نق مل يلا قت ىلع

 مَل َةَرَهْوَج ٌةَمِيِهَب ب ْتَمَلَتْبأ وَلَو «ٌّيِدْرَواَمْل ِنَع وَ ام مك همم ِةمبتلاَ

 ةَميِق اَهظَفِح يف طرف نإ اكلم مرعي لَب «ةلوكأَم تاك ْنَِواَهصيِخَِل حب
 .ٍةَلوُصْيَِْل همي مر عالالاب ُدْسْفَي ام ْثَعَلَب إف َلوُنيَْلل ِةَرَمْوَجْلآ

 ةَمْفَشلآ يف ٌّلْصَ 000

 يروي تع ام ثياحلا كيرثل لع يأ كير يي يق

 ىَلاَعَت ُهللأ َيِضَر ٍرِباَج ْنَع 05114 :مقرا ٌيِراَخْبْلأ ُرْبَح اَهيِف ُلْصَألَو

 ُدوُدُحْلا ِتَعَقَو اَذِإَ ْبَسُْي مَ اميف ةَْمشلأِب ةكيرف ( َلَوُسَر ئَضَق :ُهْنَع

١ 

 هس رس

 ص و
 .:ّ؟ 0 و 7 نى همس ا ار سم مو .٠ و ى كهل
 («طئاح وأ عْبَر وأ ضرأ يِف» :هل ةَياوِر يِفَو .ةعفش الف قرطلا تف رصو



 1681 َنِنيِبْرّسلا بيطَخْلا َدَّمْحَأ نْب ِدَمَحُمِل

 مم 2 ىع ىو 2 ماك رم 0
 راّوجلا نؤد ةطلخلاب ةَبجاَو ةعفشلاَو

 م 5 هت م 2 و م م ساو مَ ٠ م 0 ه2

 هيلِإ ةَرْئاَّصلأ ةّصِحلا يف ةَعولاَبْلَو ِرَوْنَمْلَاَو ٍدَعْصِملاَك ٍقِفاَرَمْلا ُتاَدْحِتْسَأَو

 اخأ ميرخت نم ٌةانْشتْسُم اَهَّنأَكَف ءارهق ة لَخْوَت وُ اهّنأل بْضَقْلا َبِقَع ْثَرِكْذَو
5 

 يف ُبجَن اَمّنِإ ةَعيَّصلَأَو ؛ُدوُحُأَمَو ُهْنِم ْدوُحَْأَمَو ءّدخآ :هَناَت اَناَكَ

 ةتباث : يأ .(ةبجاَو عفش ةَعْفُشلاَو) :َلاَقَف ٍدخآلأ طزشب ُْدَصُمْل اَدَبَو

 رّشْلآ َن ِرَّسلأ َناَك ْوَلَو «عوُيّشلأ ةطلخ : : يأ «(ةَطْلُخْلاب) ِكيِرَّشلِ

 لب ريا ل أي ةُكيِرَط عاج ءنقوُي م ٌصْفِش هل ٍدجَْمَ ٍلقَع

 ٍرَبَخِل اَهِصالُم ْوَلَو ٍراَجْلِل ْتْيَْت الق «ميجلا ٍرْسْكِب (راَوِجْلا) ةطلخ (َنوُد)

0 

 م اوس ما . 1 17 سا هاد ها حاس 0 ٍِ ص - م

 يب اًعْمَج كيرشلا راجلا ْىَلَع لوُمْحَم هيف َدَرَو اَمَو ءٌّراَمْلا ٌّيراحْبل

 ثيواحألا
 اَهِب ُءاَضَقْلأ َناَك ْوَلَو هُمْكُح ْضَقْنُيْمَل ٌيِفَتَح ٍراَجْلِل ةَعْمُشلَِب ىَضق َمَق لَو م

 . ةيِداَهِتْجالَ لِئاَسَمْلا َنِم هِرْئاَظنَك َيِعِفاَشِ

 تو ِيِصَوِب اَهَكَلَم ْنَأك ءطَقَف ِةَعَفْتَمْلا يف ِكيِرَشِل اًضْي تنفي اَلَو

 ٍلاَمْلَأ ِتْيبِل َناَك ْوَلَو 'امهَِْعَ ِهيْيَس نَلَع ٍبئاَكْمَو ملم لع يذل

 2 م

0 
 .ةحّلضم ُهآَر نإ ِةَْعَشلاِب َدخألآ ماَمإلل َناَك ُةُكيِرَش َعاَبَف ضأ يف ُكيِرَش

 ةكيِرَس عاب اذ ِْيَلَع فوُقؤَم ةكرتْشُم ضزأ ْنِم صقش ٍبِحاَصِ َةَعفْش ا

 عاتتمال ُئِنيِقْبْلا هب فَ اَمَك ُهَبيِصَن ُرَخآ ٌكيِرَش َعاَب اذإ هِكيِرَسِل الَو ُةَبيِصَن



 0 م٠5

 . كيه هطكو ب رع “حش يع وا كم رس نو هم

 .ِةَبقَدلأ ِنَع ٍلّوَألأ كْلُم اًهتنالَو ِكْلُمْلا ِنَع ِفْقَوْل ةَمْسِق

 بال يمرر ذم وا يل و عن

 : ْيَأ ء(ُجِسَقنَي اَميِف) : :دوُيْأ ينل نخل وهو وخأتلا يف طريب

 مق ْوَل هْنِم ٌدوُصُقَمْلأ ُهْعَفن عَن لطي ال نأ ُكيِرَلآ اهل اذ ةَمْسِلآ بَ اميف

 هت ب عم دك ىلا ولا ني وحدا غب هب عم تدب وكب ل

 امك نقشلا يف ةعفشلا وب هَلِع َّنأل َكِلذَو ءِنْيَريبك ٍماَمَحَو ٍنوُحاَطَك

 ِكيِر

 اداب تل

2 

 | ةَرِئاَصلا ةّصحلأ ااقإ نإ ةَجاَحْلَأَو مسيل ريض ل

 فا

22 

 5 ركل هلم هل بالف بة ةنياَص نك ذي

 ٍاَمحَع مسي ول نم ةوُصْفمْلا هَ لتي أب (مسَ هذي ال اَم َنوُد) ُهْنم هذخ
 س6

 . ع نيكل ١

30 

 اك دس

 2 ص
 نإ ٍةَريِغَص ٍراَد ِرْشُع ِكِلاَمِل تْينَت تت عفا نأ مل كِل ؛ ِنْيَريِغَص ِنوُحاَطَو 3

 (3) . يلا َنوُد ةمسقلا ىلع ديجي لوألا ّنَل ؛هَسْكَع ال اهب ةُكيِرَش عاب

 رَمَثوِرَجَشَك اَهِباَتب اًضَْأ نوحي ْنأب (يضزألا َّنِم لقي ال اَم لك يف) َنوُكَي نأ

 ىنغ أل رهن ئَرْجَمَك ٌرَمَم وحن ِرْيَغ اًهِرْيَغَو ِباَوْبَأ ْنِم هِِباَوتَو ابو ِرّبَوُم ِرْيَغ

 أ علب ةرفأرَجَش يف لو ءاكرتشم ولو يففَس ىلع ني يف ف ةَعْفَش الق ؛ُهْنَع
 هذ هت

 سو < م [|س ملم ا 7

 كاي هلو هوا اوف هلع نضال ْرََم وخَن يف الو: :ةيتلا ايما



 م١5 تنيبْرْسْلأ بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 سم وص 2 م . يدك ## 352 وفر 1 0 5 0000

 ,يرتشُمْلِب راَرضإلا َنِم اَرْذَح هيف ةعفش الف هنَع ىنغ ال يِذلأ اَمُرَمَم يف
 ثادحإ هنكمأ وأ ءَر راّدلل َناَك ْنَأب ُهْنَع نِغ ُهَل اك ول ام يفالخيب م2026 ص .ً 0 1 2 3 ًّّ .٠ - .٠

 ٌمْسآ َوُهَو ءِنْيَعلآ , تفي «(اَقمْلاك : : ِهِلْوَع + قي ال اَمِل ُتقَصمْآ عَ

 ْنَع ةَياَكِح هريرحَتاَو يَا بيِذهَت١ يف اَمَك اَيْضلآَو ضلوع

 َنَكْمَأ اَذِإٍريِبَكل ٍماَمَحْلاك ُفاَنْعَم يف امم ِراَقَعْلأ : ْيَأ «(هِرْيَغَو) ٠ ملل لأ
0-7 

 .َمّدَقَت امك ضزآلل اَعَبَت ِرَجَّشلَو ِءاَنبْلَأَو ِنْيَماَّمَح ُهَلْعج

 تلد

2 31 

 و
 2 هوو ماو م رع مَ هم و هد 6
 7 2 سم اا مال عسا 6 2 ملا ىذا 17

 كلذك َوهَو «ةعفش هيف ال لقني ام لك نأ همالك نم ممل لق : ةيبنت

 رم د مل لإ م اَمَك اَعباَت ْنكَي لن
1 

 م يصد < سم همارعغ هو يع هس 07 ربو هر
 هانم ماع .6 - سم ماع 0007 00000 072 0
 6 ١ ضزالا ىلع ءانبلا ةعفش هيف تّبثت ال يذلا لوقنملا َنِمَو

 يو ع 2 ع ه7 3 0و 1
 ب هه -7

 لق م :ٍعلْصَو علُخ ضو رفَتَو عيبتَك ضعي ةوشأتلا َكَِي نأ

 َنِم غاَرَملأ لب َلبَق لْعُجْلاَك هكَلُم ْبَبَس ٌبَّبَس ىَرَج ْنِإَو َفِْمَي ْمَل اَميِف ةَعْفش

 طيش ريفيو ءٍباَوَق الب بهو ةيِسَوَو ثزإَك ضر ريب كِل امي الو لعل
 ع »<

 ِكْلُم بَبَس ْنَع هكْلُم بس يي ٍُثِلتلأ ُنكولأ َوُهَو نم ذوخْأَمْلا ىف
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 يف ُهَيِصَن رحل اب هَل راي ط ْرَسِب هَبيِصن ٍنْيَكيِرَشلأ ُدَحَأ َعاَبْوَلَم ءٍذِخآلأ



 وو مو < ممل 8 قو 6

 2 | هّيلع َعَقَو يذلا نمئلأب

 2س, وو 85 "بس ه5 ةاس لد 2 عر يو اس سوس
 م 2 اي مل َنِإَو «٠ لوألا يِرْشُمْلِل َةَعفّشل ف تب َعْيَب راَيِخلأ نم

 َكْلَم هلم ْنَع َرْخأَت نِإَو «يناَنلِل ال يِناَثلآ ِكْلُم بَبَس ىَلَع ِهكَلُم ِبَبَس
 عض 5 ما هاش وأ رع ص

 لوألا ِكلُم بَبَس 92 َْس ْنَع ِهكْلُم بَبَس رْخَآَتِل َلَوَألا

21 26 

 م اَراَجَأ ءاَوَس ء يِرئْشُمل َنوُد اَمُهَل راي ٍطْرَشب اََّنَرُم اَعاَبْوَل اذكَو
 2 همام 3 أ مي هةولث < ير م 2 ور 2 2

 لق ءاَعَم اًهَضْمَب أ اَراَد ِناَنْثَأ ائ ئَرتشأ ول ام يفالخب ءرخآلا َلْبق اَمُهَدَحَأ ْمأ
 يضصص س م هم ار مَ 20

 قْبَّسلا مدعل رخ أ ئلع اًمهدحال ةعفش

 7 مو مار راع ص مم همر ًْ اص .ه س 5 ىفرر

 و يذلا) مولعملا (نّمثلاب) يرتشملا نم ثلا عيفُش | ذَخاَيَو

 5 5 72 0000 8 م 0 27 روع م هل ع هر 7

 نإ هلثمب َبَجَو ٍدقنك ءٌيِلْثم نَمُث يِف ذخأَيف ءُهُرْيَغ ؤأ (عبَبلا) ُدَقَع (هْيلَع

 و الإَو رسب

 عاوم

 توثث ْتْفَو ُهَنَأل قطو لو اكو عم تل تفز م ع

 كم وُحْأَمْلأ ِكْلُم يف َداَز َداَر ام َنَأَلَو ؛ ؛ َةَعْفّشل
00 

 ىلإ ِهِربص َنَْبَو الاَح ذأ َعَم هلي َنئَب لَجَوُم ٍنَمث يف ُميِفشلآ ري

 ءمَمَذل فالتخال ُهنم ةرخأتلا ء ٍتْوَمِ لَجألا لح ْنِإَو ذْخَأَي لعل

 لباقي َلَجَألا َّنَل ؛ عيِفَشلب رض ٍلاَحْلأ نم هرب لاح دل مل ْنِإَو

 ريَخُ مَ عيفّشلا اكذب يضر نب وأمل أ كلب ملعون نب طب

5 
جملا .«عئاَبلا ِكْلُم يف َداَز دار اَم َنَأِلَو» : خّسْنلآ ضْعَب يِف
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 و ع عامه اح هام ىو ماو ع اع عافا# هام ساه و هدو هس ع قاس م ياو ده ده رعاه وده دج اس سا هلو ا هد ساو عه هل »ساهل سا

 راتيغأب منا نم هت ِرَقب صقّشل َدَخَأ بع يَغَو ٌّصقِش َعيِب ْوَلَو
 لإ موُحضَمْلا ُةَمِقَو َنيناَمَف صفا ُهَمبِقو نيم نمل ناك لَ قتيل
 قيرْفتب يِرَتْشُمْلِل َراَيِخ لَو ءِنَمَنلَ ساَمْحَأ ِةَعب ةعيزأي صْقشلا أ َدَخَأ َنيِرْشِع

 . لاَحْلَأب اًمِلاَع اًهيِف هلوُح هل هيلع ةَفْفَصل

 اًدَقَن يفاَرَجب ئرتشآ اذ ام همالك يف ُهئوَدَق يِذّلأ ؛ وَلْعَمْلا» ب َجَرَخَو

 ذخألاَو ءْنَمَّثلَأ ىَلَع ٍفوُقُوْلا ِرَذَعَتِل ةَعْفُّشلاِب ذخألا َمَنتْمَأ ُهَرْيَغ وأ َناَك
 ةهو كَم ىِهَو قَعْفّشلل ة اقسم ليج َنِم اًدئَعَو .نكْنُم ٌرْيَغ ٍلوُهْجَمْلب

 ِرّرّصلآ ِءاَقْبِإ ْنِم اَهيِف اَمِل

 هب ُدَحََي مث «ريثكب نمت ْنِم رثكَأِب صْقشلآ هع نأ اَهْنِم :ٌةَريثَ اَهَُوُصَو
 اَم يِرَتْشُمْلا ِنَع طُحَي ْوَ ؛نَمَّثلأ نَع اًضَوِع ِهْيَلَع اَيَضاَرَت اَم يِواَسُي اًضْرَع
 ِراَيْجْلَأ ءاَضِقنأ َدْعَب ِْيَلَع ٌديِرَي

 يف ٍنْرَو الب ِرْبَعب هَطِلْخَيَو ُهَضِبْفَيَو ِدَهاَشُم ٍلوُهْجَمِب ُهَِيَي نأ اَهّْنِمَو
 1 هِي وأ ُهَقِْنُي وأ ؛ ِنوُرْوَمْل

 . َيقاَبْلآ ُهَبهَي َمُن ٌلُكْلا ةميقب 2 ب اًءْرُج صقشلا َّنِم َيِرَتْسَي ْنأ اَْنِمَو

 َصْفّسْلأ ُهَل َبَحَي اب ردا هُدِعآَو صْقّشلا ِكِلاَم نم كك بَينَ اَهنِمَ

 اكَو ةَبهْلب ِءاَقولآ َمَدَع يش ْنِإَق «هتَميق َرْدَق ُرَحآلآ هَل بي م «ِباَوَت الب

 ُهَضِبْقَيِل نيمأ ِدَي يف ُهَلَعْجيَو صقل بَ ْنأب امم اَمُهْنِم اَمُهاَضِقَيِل نيم
5 2# 



 ٠و اه .٠ د. اه ا. 6. او .اهو د عاقأاو م عاج ا. جا يه هو عواد هاف واه و دوه واو و ده هدة اف ده. هم و ها. عار. واه فة افاو

 .ٍةَدِحاَو ِةَلاَح يف اَضَب 2 اَك

 وع (ةد .ك عرس ع يم ها م ' م ٌدَبَمَق 5
 00 ا ل وا موني يي ذأ اهنيد

 َنّيَع ْوَلَو ؛4 هِتَميِقب ٌراَبخِإلآ الَو ُهٌراَضْحِإ َعِ َئاَبْل ٍمَري مَ اََِخ َناَك َنَِ هِي ريَغِب

 اق همك ٍةَنوِب ُهتْيَرْتْشَأ : يِرَبْشُمْلِل هلوَقَك صقّشْلأ نم َرْذَق عي 3
 0 0 3 2 نق < 0م وّلْعَم هم م

 0 0 :يرتسملا

 آ

 لح ب 5 ل م و

 ٍنَأَك انيعُم َناَك ْنِإَف ةَعْفَّشلاِب ٍذْخَألآ َدْعَب اَفَحَسْسُم ُنَمَّلآ َرَهَظ ْوَل :ٌهيِْنت
 يف ِنَمْثِب ئَرتشَأ ِنِإَو ؛ِكلْجلا مَع عشا يلا لَ مْ هِذلَهب ئَرتْش
 ميَبْلا يِقَبَو َعوُفْدَمْلا َلَدْبَأ ءاَفَحَتْسُم ٌعوُفْدَمْل َحَرَخَف اًهيِف اَكَع قدوة لأ

 .ةَعْفْشلَاَو

 هال قمن ُهّنَأمِلَع إو ةعْْشلا لت لطب مَ حمس يفشل عقد نإ
 يف اَنيعُم َناَك ْنِإَف آل ْمَأ نّيَعُمب َدَحَأ ءاَ وس ذخألاو لأ يف دق 7

 1 ايدج اكُنَمَت جاتخأ دفَعْل
 اًساَحْن ُهجوُرُخ اًفَحَسْسُم َرُكَد اَم جوُرْخَكَو
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 صقشلا ٍلخ أب ُهحْسَف عيِفَشِلَو ةكلم هنأ ؛ ؛ صقَسلأ يِف ٌفُدَصَت ِرَتْشُمِلَو واع
 هل



 مت َينيِبْرَشلآ بيِطَخْلأ َدَمَْأ ِنْب ٍدَمَحُمِ

 و

 اذنه ىلَع ٌقِباَس ُهَمَح نأل ؛ةَبِهَو بفقّوك ءال ْمأ ٍعْيَبك ةعفش هيف ناك ٌءاَوَس 6 »1 م 2 »م 2 3 2 همم 6 58 هر نس ا 2 9 7 .٠

 ناك امد هَنَأِلَو ؛َكِلذِل عِبَك فوضت َنِ ٌةَعْفُش هيف اَمب ُدحَأ هَل يفّدَصَتلَ

 روم م5

 نأ لع َوْم جنم ذأ لأ ف لضم

 ٌّقَح اَهَّنَأل ؛(ِروَمْلا ىَلَع) عئَبْلاب عيِفّشلآ مْلِع َدْعَب ٌةَعْفُّسلآ : يأ «(َيِهَو)
 . بيلا داك ِرْوَمْلآ ىَلع َناَكَف ءرَرّصلا عْفَدِل تب

 كتاوت ذإو اهيل وش رزقا ىلع اوكي اغلا
 . "جاَهْنمل ٍرَش» يف اهئْركذ ِرَوُ ُرْشَع رولا َنِم َيِنئَْسأَو

 .قلط هيلع ىفخَي نعي وهو ءةتفطلا يأ لأ مل: لاق وَ هَ : اًهْنم

 َبَمْذَمْل َّنِإَق وَما ىلع ممل نأ معا ال : ُماَحْلأ َلاَق ْوَل اَم : هن

 هيلع َبِقَع زا امم عنب َمِلَع اذ ِهلْوَق لوُبَف ِبْيَعْلأب ُدّول يفَو انه انه

 لب ءوِرَْنَو ِودَعْلاِب اهِفالخ ىَلَع ٌراَدبْلا َُلَكُي الو ءوداَعْلا لع ِاَرَشلأب
 .لَف ل اَمَو ءاطِقْسُم َناَك اَيِناَوَتَو | اص هدَعاَمَف «يفزلا نإ ف ع

 َعَم) اَهِبَلْطَي ْمَل نأ تم عيبا مْلعْلأ َعَم ةَعفُشلا : ْيَأ ء(اَهَرَخَأ )|
 . رص عنْ : ْيَأ «(ْثَلَطَب) ٌرْذُع ْنُكَي ْمَل أب «ااَهْيََع ةَرْدَق

 و وب ضع وْ ع ب نا بل عيت.

 ف يللا يف لو ذأ ءلاكلا يف الط راس اذإ بلعلا ىلع ةهشإلا فلكي

 َنِم ُعَنْمَي اًضَرَم اًضيِرَم ِهِنْرَكَك 00



 (« ءاجش أ ٍظاَمْلَأ لَح يف ٌعاَنْإلا» م15

 م60 ا. ا.ه هو هو فام هاف هاف فاه و اه او ودم عداه هده واه ها واه هاو عاشه هام ده هج هاو هده هاه هاو هاو و .افاهلاو

 سا ال و مس مت ام مَع سم يب سا سرا ع7
 زجاعَو ٌرسعم م َو نيدب وأ اًملظ اًسوبحم ناك ْوأ «ريسي عادصك ةيلاطملا

 32 7 20 و ا يل 1
 رس ل ٠ - ع م وعر و2 اس مس 2 همم 2 2 2 50 همم 2

 ناك نإف ؛؟ ريخأتلاب هتعفش "3 الف ىرتشملا دلت اًمئاغ وأ َةَنْيَبلا نع
 ب هه 2 هه - - ©

 1 و7 2 000 - مد يي هر يع و 2

 َيِفْوَْسَي ْنَأ ُهَل ْلَب ُىَِرْجُي اَم َّلَقَأ َلَع ةلّصلأ يف ٌراَصِيفالا لكي
 .ارذع نوكيا هنأ هَ يَ لع اَرن ِدرَمُْمْلِل ٌبَحَتْسُمْل

 .َكِلَذِل َضَوََت ْنَم أ >2

 ءاَهَمّدَقُي ْنَأ هَ ] َراَج ةجاحلا ءاضق و وا ماعطلا وأ ةالّصلا تفّو رضح و

 27 52 م 0 م سم ب موا م راس عر

 .حيضُ ىتكف لل يف ناك نو «قششلاب تل غرف اذإف هَبْؤث َسَبْلَي نأ

 2 - 055 0 9-0 17 ما ع

 ْرْذْعُي مل صقشلا ِكي يرسل عيب ب َرِبخُمْلا قّدَصَأ مل :َلاَقَو اَهَ ّبلطلا ّرخآ ْوِلَو
 2 1١

 وأ ٌدْبَع وأ ٍدُح ٌةقِث ُهَربْخَأ ْنِإ اَذَكَو كِل ِنآَ انْأَرْمَأَو َلُدَع وأ ِنالْدَع ُهَرَبخ هه ومي رف صل

 ال ْنَم ِرَبََح ين ُرَدْعُيَو «ٌلوْعَقَم ةقثلأ يَحَو اب هل ؛ حَصألآ يف هر

 يف ُةفَح ّيِتَب نم مَ َناَيَق عفش تق فلاب عبلب عيل قادما

 امم ركب َناَب إو ءاًرّصم هييلَف المل َْب اَدهُز كري مَ ُهَنَأل ؟ ةَعْفُشل

 يِقل ْوَلَو ل راف قالب دب تنوي ل9 ع لي«
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 ادا دل

 هه

 يِف كَل ُهللأ َكَراَب :ُهَل َلاَق وأ َنمَّلآ ُهَلأَس أ ِيَلَع َملَسَف َيِرئشُمْلآ ُيِ

 .ُهّفَح ْلطَبَي ْمَل و

3 

4 



 م5/ ٌينيبرْشْلا بيطَخلا دّمْحَأ نْب ٍدَمَحُْمل

 لثملأ رْهَمب ُعْيِفْشلَأ ةذخأ ''"صقش ىلع ةَأَرْمَأ َجّوَرَت اذِإَو ا هل مم. نعت )١(250 ثم كك هك د و تيك رس
 َكالُّمالا ردق الع اهوَفَحَتْسا ةعاَّمَج ءاعفشلا ناك نإ 5 1 هم لس م4 رس مل ورد ك0 كل وس

 نلف «ةيناثلأ يِف امأَو ؛مالكلأ لبق َهْنُس َمالَّسلَأ َنَألف ءئلوألا يف ام 0 هل اك عع ملا ا ب مست ير رص 27 - عم ع

 . ةَكَراَبُم َةَقْفَص َذْحَأَيل ! ةَحلأب وُع

 ٍرْسْكِب َوُهَو ءةعْفش هيف (صقش ىَلَع) اَهَْلاَخ ْؤ
 َنِم ةَمِياَطلِلَو ضْرألآ ّنِم ةَعْطِقْل مآ :فاقلأ ِناَكْسِإَو ٍةَمَجْمُمل ف

 ٍقِدْصُمْلا ُكيِرَش : ْيَأ :(ةيِفشلا ُهَذَحأ) .ِةَمّللا لأ َِلَع هْيَلَع َقَمَتَأ امك ِءْيَّشل

 (ِلْثمْلا رهَمِب) .ةيالا يف ٍعِلاَحمْلا َنِمَو ىلوألا ين أملا َن علَحْمْلآ و ا

 ِةَعْنُمْلا يف ُبِحَتَو . لثملا ٌرهَمُهنَميِقَو مو َعْضْبل نذل ؛ِدقَعلأ مْوَي ا ريَتعُم

 . . هلع نضوي صْقشلاَو «وقا رب ةبجاوأ اهّنأل ؛ اهي دهم آل اَهلْثم حم

 َدُص ٌعوُفْشَمْلا صقل اَهِب اهب ٍذوُحَأَمْل ٍةَميِقْلأ ِرْذَق يِف اَقلتْخَأ وَلَو

 .ئنايولا ُهَلاَف ؛ هيمي هم دوُحأَمْلا

 ِرْذَق ىَلَع اَهوُقَحَتْسأ) ِءاَكَرّْشلأ َنِم (ةَعاَمَج ُءاَعَفُّشلأ َناَك ْنإَو)
 قَرَمَّتلأَو ةرخألاك هرذق ىلع َطمص ِكَلمْلِب ٌقَحَمْنس ٌقَح ُهّنأ ؛ (ككنلا

 ََبَف ءاَهُسُدُس َرَخَواَهُّيلت َرَحآلَو اَهْفْضِن ٍدِحاَوِل ات َّنْيَب سر تناك ْوَلَ
 ُهَحَحَص ام اَذَمَو ؛امْهَس ُتلاَثلَأَو ٍنْيَمْهَس ينال َدَحَأ ُهَبّسِح ٌُلَوَألَ

 رن

 َجَوَرَت اَذِإ : ٌدارُملاو ؛ ِءْيَش لك ْنِم ْةَكَرَتْشُمل نيَمْلا يف ُبِصتلاو ِءيّشلا نم ُءزجلا : صقشلا )1١(

 . اللثم ِكَرَبْشُم ْدُم راقع نم مولعم ءْزُج ىلع َةأرمأ لجرلا
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 هَ 0000 0 200 7 معءّعر <” مر يىعرسم تار 2 .نم هدم

 ٌعْمَج ُهَدَمَتْعَأَو ءسوُؤّرَلَأ ٍدَدَعِب نوذخأي :َليِقَو .دَمتْعُملَأ َوُهَو ٍناْحّيْشْل
 22 سو 6

 نيرخاتملا نم
 دحأ َءاَب لَو «ٌّيعفاشلا ٍبَهْذدَم فالخ كمال نإ ٌيونْسِإل لاقَو رىيرمعك ماس هكر 3 م 0 مرو ىسص يي مك

 م و 9-5 رس هه

 2 ص 6م. 0 0277

 أ ضبا يِف ةعفشلاف َرخآل اَهيِقاَي َّم 3 ٍلُجَرِل هِيّصِح َضْعَب ِنْيكيرْشل

 يف ولا يتم كرا عاق حاب ارنا مدقلا ل

 لَ هْنَع فَي مل ْنِإَف «يناّثلأ عيل لبق هلك اًكيِرَس َراَص هنأ ؛ ينال ضب
 هع

 ءونب أف نع نيف ذأ َََو ركل لاول ف هكر مل هع

 ّدَعِل هبَّصِح َلَع ٌءِصَيَقَي الق ُهَكَرَت ؤأ لكلا ُمَحآلأ 1َحأَو وقل هَ ُهَفَح طَقَس

 دخلا َرَّخَأ دخلا َتاَغَو اَمُهُدَحَأ َرَضَح وأ «يِرَتْشُمْلا ىَلَع ةَقْفّصلأ ضقت طك
 ير ةظرعمص عع

 اذِإَ .َلكل دع وأ نب هَ ام دأب ال نأ ف هرذِل بياقلا روض نإ

 ىلَع ٌراَصِتقالأ ٍرِضاَحْلِل َسْيَلَق ءاَمَُل ّىحلا َّنَأل ؛هيف ُهَكَراَش ُتياَعْلَأ َرَضَح

 4 ٌبئاَْل ذأ ْملْوَل يِرتشُمْلا ىلع ُهمْفَصلا نَعَبت ضعت الَكل هتّصِح

 هيف 52 آل ِةَرَمّتلَأَو ٍةَرْجَألاَك عِفاََمْلأ نم ٌِضاَحْلا ُهاَفْوَتْسَأ اَمَو

 ٍدِحاَو ْنِم ِناَنْنَأ ئَرَتْش ذآ وَلَ ءِصَقّشلآ وأ ِةمْفّصلآ دعت ٌذَعَبِب ةعفشلا ُدَّدَعَتَتَو
 ه#

0 ١ 
 هل

 ءاَفيْال ُهَدْحَو امِهِدَحَأ بيِصت َدحَأ يفشل نّيَيثَأ نم ٌدِحاَو ةارتشأ أ اص

 ذخَأ عيِفّشلِلق ِنْ اك ْنِم نْيَصْفِش ّدِحاَو ذأ «يِرْشُمْلا ىلع ةمَْصلا ضيعت +

 .ةَدحاَو ةقْفَص ةَقْفَص يف ٍدِحاَو ءْيَش ضيعت ىلإ يِضْنب ا ُهّنأِل امِجدَح



 م54 َينِبْرَشلا بيِطَخْا َدَمْحَأ نب ِدمَحْمِل

 [ ضاَرَقْلأ ىف ]لصف

 نم قانا رض 00 نيب تناك ْنَأَك «ضَْأ يف ٌةّصِح رشم َناَك ول :ّةَ همكت

 هيّصِح ٍرْدَقب عيبَملأ يف ٍعيِّشلآ عَ ٌكَرْتَش 5 ؛هيَيِحاَص ِدَحَأل ُةبيِصن اَمُهُدَع ا

00 

 عملا َعيمج َس يف ُم : بم جال ُدّسلأ ٍلاَثِمْل هلا خم وكدا يف ذ اًمهِئاَوِتْسال
 ينْجَأ يِريْشُمْلا َناَكْلاَمَك

 لَو . نمت هيب اح ني اهب تح ةعفشلا توت يف طر 4 لَو

 . بمب هلاك هاَضوالَورتْشُم وص الو ؛عيبلاَك م ُروُضُح

 1 ووأ دمع 7 6م 5

 0 ريرتا م أ سا هم

 ةليؤر نم هعبم يي لو

 هه ص 00 2 تكمل رع وك نتعس

 «ناَمْضلا يف رم ام ٌهاَنْعَم ينو «كلمتلاب 0 م ظفل اضنا هيف طّرشَو

 0 و 82 20 ء مس <47 0 هر 0 4 َِ 8 م م

 ٍنْوكب ه د عم ذأ ءنمثلا رتشم ضف ْعَم ةعفَشلاِب ثذحأ أ

 ونا ه 2 سا 8 هم و ساس م 71 م

 لح َرضح اذإ ة اب < َعَم أ ابر لَو عيِفشلأ ةَمْذ يف ِنَمَنل

 .ُهَبلَطَو اًهيف ُهَّقَح َتَبْنَأَو

 هم 5 هذ
 ضاَرقلأ ي .٠ هل ه .٠

 لَم كاملا أل كيب يش ؛ ُمْطَمْلآ َرْهَو ءِضْرَقْلا ّنِم ُقَيْشُم َوُهَو

 ٌةَيَراَضُم اًضْيَأ لَّمَسُيَو ؛ حْبَرلأ َنِم ةَعَطِقَو اهبِف فرصتي ِهِلاَم ْنِم ةَعْطِق ٍلِماَحلل



 ) اَجُش ىبأ ٍِظاَفْلَأ ّْلَح يف ٌعاَنْفإلا رمال

 و
 دن

 ل ١ ع اغا : طئاّرش ةعبر

 -_ 2 هأا٠ - ٠ ب 2 200 .٠

 نم ضان ئلع نوكي نأ ضاّرِقلِلَو
9 

 ) ريزانّدلَأَو

 ع

 : عت لوب يو َواَمْلآ ُهَل ٌجَتْخَأَو ةَجاَحْلأَ مج 'ةجإلا هيف لأ
 آلآ /ةرقبل ريل ةررش ١1 4ْمُكَحَيَر نيام أوعَتبت م أوعَمْبَت نأ حاجب ْمُكحَتِلَء َنَدَل»

 مال ىلإ اَهِلاَمِب اَهْنَع ىَلاَعَت ُهللأ َيِضَر عيدك َبَراَض لل ُهَنَأِبَو
2 

00 
 يسار

 .[ 1] ةَرَسْيَم اَهَدْبَع ُهَعَم ثذفنأَو

 ٌكَرَتْشُم ُحْبَرلآَو هيف َرِجَنَيِل َرَخآ ِدَيِب ِهِلاَم لْعَجِب ِكِلاَم ٌليِكْوت ُهْنقيِقَحَو

 ُْفَرْعُي ؛لاَمَو «ٌةَعيِصَو ٌمِْرَو لَمَعَو ٌلِماَعَو ُكِلاَم :ٌةَّبِس ُةَناَكْرَأَو

 .هحْرَش نم اهيقاَبَو َصُمْا مالك ناهض
 : (ًطِئاَرَش ةَعَبْرَأ ٍضاَرِقْللَو)

 8 َوُهَو ةَمَجْعُمْلأ ٍديِدْشَتَو ٌدَمْلاِب (ضان ئَلَع) ُهُدْفَع (َنوُكَي ْنأ) : ُلَوَألَ

 "ص

50 

 يفَو ءةَصضِلاَخْلأ (رين ادل) نم (5) صَل مارت َنِم) برص ام

 اَدْنَن نوكي ْنَأ ناكر :لآ ُدَح َوُْه يِنَلأ ٍلاّملأ َطْيَش َّن نأ أ ىلإ ٌةَراَشِإ هِذنَم

 ديب اَنيعُم نوي ْنَأَو و قو تب توفت دوال ءاصلاخ

 يف َّنأل ةَعَمْتَمَو اًيِلُحَو اَرْيِتَو اًسوُلُف ْوَلَو «ٍضْرَع ىلع ُ ُحِصَي اَلَف ءِلِماَعْل
 امَّنَِو 0 «طوُبضَم ٌريغ َء هيف ُلَمَعْلا ذِإ ءاَراَرْغِإ ٍضاَرِقْل

 . هب هَراَجَتلأ َلُهْسَتَو َو ٍلاَح ّلكب ُجوُرَي اَمِب صَتخَف ةَجاَحِْ َرْوُج

 . هِصوُلُخ ِءاَقِينال اَجِئإَر ْوَلَو شوُشْغَم دقت ىَلَع لَو



 مالا ٌينيبْرْسْل بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 -١ 00و

 نو زغب يجو توات ذل 3 رط اوت لَ هَ

 ل ْدَق ُهَنأَل ؛لِماَعْلأ هاَريْشَأ ام ام نم ُهّْنِم فويل ِكِاَمْلَك لِماَعلا رْيَغ ديب ٍلاَمْلآ

0# 7 20000 

 يعل اع ْنَأَو «نكرلم لك + يضل 23 ؛ناوَا تاهل اَّمَهَو

 أل ؛ةعم وع لَمع طش حي اه ءءاَ ىتَم لمع نَا

 هَعَم ِكِلاَمْلَأ ِكِولْمَم ةناَعِإ طْرَش ّحِصَيَو ديل اَسقنأ يوت لش َماَسِقْنأ

 ْنَأ ُهَطْوَشَو ؛ِلاَمْلِل اَعَبت ُهَلَمَع َلَعَجَف ُلاَم ُهَنأل ؛ ِكوُلْمَمْلِل َدَي لمعلا يف

 اج لَ ةقفن تطرش نو ا فْضَو وَ

51 

 ْرَشَف ءُلَمَعْلا َر دقو يارا ا نإ ا يفَو «(اَقَلْطُم) ِءاَرّشلَآَو

 ٍةَراَجَي يف َنوُككي ْنَأ

 لِماَعْلا ىَلَع َلَمَعْلا َقّبَضُي آل ْنَأ طاَرت َريْشأ ىلإ (اًقلْطُم» : : هِلْوَع َراَشَأَو

 0 يقل شيول وأ ةريخَيَو كي ري ِءاَرش ىلع خصب ال
 1 1 3 3 ب - اها م 15 ةَراَجِت َمَسُت آل ٌلاَمْعَأ ُدَعَم اَمَو امو

 2 ١ م ع
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 ّنِم اًمولْعَم اَءْرَج هل طرتشي نأَو « اًبلاغ ُهَدوجُو ٌعطقني ال اميف ؤأ

 « حْبّرلأ

 ٌدوْصْعَمْلا ّنأل ؛ةَعلسلآ ِهِذلَه الإ ِرَئْشَت الَو هِلْوَمَك ءْنّيَعُم عاَنَم ِءاَرِش ىَلَع

 .(ؤأ) .ٌدقَعْلأ ّلَتْخَيَف ُهَنيَعُي اميف لصخَي ال ْدَقَو حرا ُلوُصُح ٍدْقَعلأ نم ََ كلم هد رج 2 22 7 هَ 6 هم 0.0 ١ كلم

 اًميف ٌدْضَيَو رياك يَ هوجو عي ال اميف) هذ دفعا يف ب ال : يأ

 ُحَْرلأ َوُهَو ٍدوُصَقَمْلا ٍلوُصُحِل قَلبْلا ٍلْيَحْلأَو رم رمخألا ٍتوُقايْلاَك هموُجُو د ردي

 الإ ْعبت ال و :لؤَقَك صْخَش ِةاَماَعُم ىلع ُحِصَي الو «يناثلأ َنوُد ٍلَّوألأ ىف
 ع

 (ُهَل) ُكِلاَمْلَأ (َطِرَيْشَي ْنَأ) : احل ُنكدلَأ َوْهَو ءُتلاَتْلأ ٌطَّْشلأ ()

 (حْبَرلأ َنم) اَمُهَل (اًموُلْعَم) ًاليِلق اق ولو (اًءْرج) . ٍدَقَعْلا بْلُص يف ِلِماَعِْل : ْيَأ

 ذأ يعم اَمَِِحأل نأ ىلع َضاَرِفْلا عصي 0

 .اًمُهَل هِنْوك مَدَعِل ايش ُهْنِ ُهْنِم اَمِهرْيَِ نأ وأ «حّْرلأ َنِم يم

 وُد ةَيناَتلآ يِف ٌحِصَيَف ُهَل ٍطوُرْشَمْلاَك اَمِهِدَحَأ ِكوُلْمَمِل ٌطوُرْمَمْلاَو

 ديلا

 بحخا

 07 ]أ ةَّصِحبب ٍلْهَجْلل هيف اًبيِصَن وأ َةَكْرَش ه اَمِهِدَحَأل َّنَأ َْلَع ْوَأ «لوألا 0 *2 تل 0 < عم

 ال دق ُهَنَألَو ؛ةَيبزُجْلاِب ملهْلا مَدَعِل بْعِص حبر وأ َةَرْشَع اًمِجِدَحَأل نأ ىَلَع
 ذأ ءجرلا عم اَمُهدَحَأ دوف فصلا كلذ حنو يَ أَمْ ريغ حبي .؟ ورع ر 6 5 .٠

 ِكِلاَمْلَِوُهَف ِلاَمْلأ سأو ةَدِئاَف َحْبَرلَأ َّنأل ؛الَثَم فضتلا ِكِلاَمْلِل نأ ْىَلَع
 22 هه

3 

1١ 

22 2 5 
 ىلَع :َلاَق ْوَل اَم فالخب ُهْنِم ٌءْيَش ُهَل ْبَسْنُي ْمْلَو ٍلِماَعْلِل ُهْنِم ُبَسْنُي اَم 2-2

 د
٠ 

 إ
 6 ا
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 حصيف

 . لضلا مكب ِكِلاَمِْب يقابلا

 :َلاَق ْوَل اَمُك نْيَفضِن َناَكَو انني ُحْبّرلأَو ٌكْْضَراَف :هِلْوَف يِف ّحَصَو

 .وِرْمَعَو ٍدْيَز َنْيَب راَدلَأ هِذلَه

 َّنَأ عماَجب عْيَبْلا يِف اًهيِف ّرَم اَم ُنِِداَّسلآ ُنُكْدَلَآ َوْهَو «َةَحيَّصلآ يف طْرَشَو

 حبو أ لع اذ ف لماع وأ َكِيْضََقَع َةْضَواَعُم ُدَقَع اًمُهْنِم لَك

 .اًطْفَل َلِماَعلآ َلََِف ءاَننيَب

 َةَنَسُك 2( دعب َلَمَعلآ امُهُدَحأ (َرَدعُي آل نأ) : 0

 مدع ٍلاَمتخال ١ هال مآ اَه َمَدْعَي َعْيَبلَ م َفّدَصَتلأ ُهَحْنَم ُهَعََم ْمَأ َتَكَسَأ ع

 : هلْوَقك ةَّدُم َن عَ طق ءاَرَشلأ ُةَعَنَم إك ءاهيف عيل رهو هرْصَْمْلا وش

 ءاَهَدْعَب ُهَلغِف ُهَل يذل بلآ حاَبرَيس اءالآ لوُصُحِل ّحَص تنس َدْعَب ربْشَت الَو

 حْبّرلا ضَرَعِ ُءاَرَّشلآ اهيف نأتي ُهَدْجْلآ َنوُكَت ْنَأ ُماَمِإلآ َلاَق امك ُهُلَحَمَو

 .ٍةَعاَس خت فالخب

 ٍلِماَعْلِ اَم نيب هَ هل ءِكِلاَمْلِل يقابل َنوُكَيَو ُخِصَيَف التم فضنلأ ٍلِماَعْلِل

2-2 

 نم لوس تأ نأل يتلا اتا تأت مانا مل ف :ةي
 فالخب فول يت أي ُمِيَتْمَيَو ةاَقاَسْمْلاَو ةَراَجٍإلَأ يف هلاَمتْحأ ليِلَدب

 ٍلِاَعلأَو ِكلاَمْلأ نم لك ُدُدَعَت ُدّدَعَت ٌروجيَو ءحْبَرلأ َضَرَع هِتاَفاَنُمل ةَلاَكَوْل

 حْبَرلأ َنِم اَمُهَل ٍطوُرْشَمْلأ يف اَيِواَسَمُمَو ٌكاِضاَقَتُم ع نين َضراَقُي ْنَأ ِكِاَمْلِلَ



 ) عاَجُش ىبأ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنقإلأ ( ىا/ 5

 000 اا اا الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا و يل ل ال ل ل اجل الا لا و ل ىلا وى م اى ا تلا ديا نيت م ات اي اال حل ا لا م كلل اان اا ملا

 ”مص سوا 1 يع ه5 سو هع يم سا حر ( يم 2ك
 فصنلا اًمُهل طرشي وأ ؛ :َعْيُرلَأ رخآلِلَو حن هرلا ثلث اًمهِدَحأل طرشي ن

 ْنَأ نْيَكلاَمِلَو ال مأ رحل جا اًمُهْنِم لُك ىَلَع َطَوَشأ ٌءاَوَس ةّيوّسلآِب
 .٠ 0 3 0 الا بيت ذب عيا نوي اجا اًضرا
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 دَسق هَل هيت اَم ريغ اطَرَش ّْنإَك اَنْ َرَحآلا فلآ اَمَسَيْق

 هنأ ؟ِكِاَمِْإ هلك ُم ُنَرلاَو ديف نذل لماَمْلا ْفّرَصَت ّحَص ضاق َدَسَ نإ

 لَمْحَي مَلهنأل ؛هلنم هلثم أم ٌةَرْجَأ يل ُم ُحْبَرلاَو : لَ ْمَل نإ لاَ ِيَلَعَو هكْلُم ُءاَمَن

 نأ ؛ٍةَحلْصَمِب ٍضْرَعب لَو ُلِماَعْلا ْفَرَصَتَيَو ءْىَمَسُمْلآ ُهَناَف ْدََو ءاَناَجَم

 ب1 ب زك الو حجات يب ل زيكو ةقيتعلا يف نيا
 ِءاقْبإل ةَحَلْصَم ْتَدقُف ْنِإ بْيَعِب ٌدَر ٍلِماَعلآَو ِكِلاَمْل نب لكِ ١
 ُهَعيِبي عي نك َكِلاَمْلآ ُلِاَعْلا ُلِاَعُي الو «َكِلَذ يف ِةَحَلْصَمْلاِب لع الم

 أو يضارِفْلا لا نب يت كو كَل َلاَمْلأ َّنَأل ؛ٍضاَرِقْلأ ِلاَم ْنِم

 لع قتخي نم الو أ أ ناك اََكذ ِِلاَمْلا جر يمشي الو ءاحنر َو ٍلاَم

 ِرْيَغ يف ٌءاَرْشلأ َّمِصَي مي مل هِيَ كِل لع َنَ كن نإ الب هَ هوك

 خاب رمل ءاهيِف ار يف ْنأيْمَهَأل هيف ار ف الو لوألا

 واقل عقم هيقذ يف ئَرتشآ نإ" '

0 
5 
 م

 ال ْنكلل ٌراَج هل نِذأ نإف ء«رطخلا ّنِم هيف امل ٍنذإ الب ٍلاَمَلأب ٌرِفاَسُي الَو



 ٌحْبِر َلَصَح اذِإَو . ''؟َناَوْدْعِب الإ لِماَعلَأ ىلَع ٍناَمَض الَو
 2 319 و و هر

 راب نارسخللا َريج ناَرْسَخَو

 هام م فى ب ور و ير 6 ه2 7 7 0 هر 0١ و
 هيلعو ءاَرْفَس الَو اًرْضَح هّسفن ةنم نْوَمَي الَو «هيلع صني الإ رحبلا ىف زوجي

 04 04 ل عَ 1
 م .٠ 2 يب 7 تس هه اع ويم. مو 0

 . بهذك فيفخ ٍنْرَوَو بوث ّيطك هلعف ذاتعي ام لعف

 1 مي الف نيِأ هل ؛ هِضْعَب ؤأ ٍلاّملأ بفلتب (لماعلأ ىلع ناَمَض الَو)

 - ارق ُلَبقُيَو ءِنْذِإ ِرْيَمِب رْخَب وأ ٌَب يف ٍرَمَس ؤأ ٍطيِرْفَتَك هْنِم (ِناَوْدْعب الإ)
 هس

 همام

 عيوب ذ يِنآلأ ٍليِصُمَتلأ ىَلَعَف بَبَس ص ىلإ ُةَدنْسَأ نإ ّقَلْطَأ اذ فلل

 َدَكل وشل اكلم ل هل روب ال هنن حْبَرلأ َّنِم 460 ُكلْلْجَيَو
 سْيَلَو ءاَم اع اوم كلذ غب لاَ لأ دوك اعلا يف كير

 وم

 ُدْقَعْل حيف ٍلاَمْلأ ُسَأَر ّضَت نإ ِةَمْسِقْلاِب ُهكَلُم ُدَقَتْسَي اَمّنِإ ُهَنِكَل َكِنَذَك

 نية يوما عب يش ل ل لحل لع
 ضاق لَمْ َلَصَحاَ ِكِلاَمِْلَو ِةَمْسِق الب ِخْسَمْلَو لاَمْلا ضوُصَنب اًض

 ٍريَغب َةَلِصاَحْلا ةّيْيَعْل دئاَوَّزلَأ ٍرِئاَس ْنِم اَهِرْيَغَو ِرْهَمَو بْسْكَو ٍحاتِنَو ِرَمْثك
 . ةَراَجّتلأ فاو رم َسْيَل هن ؛لِماَعْل فّدَّصت

 أ يصف سي لفن ارش خيول 0 لأ َنِم هديب اَميف (َلَصَح اَذِإَو)

 حئرلأب) ثداح ِبْيَع وأ صخب ٌلِصاَحْل (ناَرْسْخْلأ َرِبُج -( ثداَح بيع

 . َكِلُذ يفرد ِءاَضتفال

 ء ن

 . « ِناَوُدْعْلأِب ١ : خَسْتلأ ضْعَب يف 0(



 :ةالأ 0 مالك

 . م ا.ه ام او ها و دوام دع ا .ام د يجلو هو هلو هاه هاو اها و فو ا او واه و واهو ع اواو و هاه هع هاه دو واه و واه هاه هولا

 اس سا

 اّساَيِق ِءاَرِش وأ عيب لِماَعلأ فّرَصت َدْعَب ِيِواَمَس آب ُهَضْعب ةضعب َفلَت ول اذكَو

 . ّدَم اَم ْيَلَع

 سس هسا م ام. ع غن يهل
 أَ َعَجَر رْسَخَو حر ٍروُهظ لق ةضغَب ُهَضْعَب ُكِلاَمْلآ َدَحَأْوَلَو

 ٌحِنِر ْدوُحَأَمْل ٌلاَمْلَأَف حُب ِروُهُظ َدْعَب هَضَْب َلَخَأ وأ وحمل دب َدْعَي

 الث َوُهَو اَهُسدِسَف فَ دعو هنو رك لَمْ :ُهلاَعِم ؛ لام
 هه هذ
 ل

 ُهْنِم ُهَل ٍطوُرْشَمْلا لِماَعْلل ٌدقَتْسَيَف عش ف ٍلاَمْلأ مدس َحْبَرلأ ْنآل ؛ حْبَرلأ نم ُثْلثَو

 يِقاّبلِل ِلاَمْلَأ نس
 < َرَو

 غنأ

 ٍرْسُخ ِروُهَط دعب هَضَب ذخأ وأ ءِمْبَرلأ فصن : ل طوَ ناَتو ةحاَوَوُهَو

 دنْشْلاَو ٌدَئم ُلاَمْلا :ُهْلاَثم يقابل نوْحْأَمْلا ىَلَع عُرَوُم ٌرَْحْلاَ
 دعو 10

 ةَسْمَح َلَخأ ةنأكق ءرْمخْلأ ُمبُر ِرْسْخْلأ نم اًهْتَّصحَف َنيِرْشِع َّدَحَأَو «ٌنوُرْشِع
0 

 ٍَدَع يف ُلِماَعْلا َقَّدَصيَو ؛ َنيِعْبَسَو ةسْمخ ىَلِإ ٍلاَمْلأ أَو ُدوُعيَف «َنيِرْشِعَو

 ذإَو ضار أ ُهل ِءاَرِش يِفَو لآل هَ اميف ِِيمَقاَوُمِل ِهِرْذَق يِفَ حْبَرلأ

 ٍيعياَتُمْلا فالك اََلاَحَت هَ ل ٍطوُوْضَمْلآ رمل يف امل ِوَلَو اًرِساَح ناك

 َوْغَد يِف َقَّدَصْيَو «لْثمل لثمْلا ةَرجَأ عملا َدَْب ٍلماَعْلَِو ءِنَمَتلأ ِرذَق يف
 هدهصاو م

 ِنِهَتْرُمْلا يِف هريِظن فالخب ب عَدوُملاَك ُهَمَمَتْنآ ُهَّنأل ؛ِكِلاَمْلِل ٍلاَمْل

3 

 مي اما حاماغ

 تي عو ع3 5ع أ .

 الإ هنيمَيب قدص | نم ١ ْدَرلا لعذأ ٍنيِمأ لك :ةدئاف ب سعأ ١ ّ ٠ . *هعرع َ 70 ا رم ا ا ا 2 - نآ

0 2 
 ملا "6 و وكل < 0

 نيف عي



 /مالا/ ٌينيبْرَشلا بيِطَخل لا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 تم ُهُخْسَق ٍلماَعْلآَو ِكِاَمْلآ َنِم لَكِ ِنْيقَرْطلآ َّنِم ٌرئاَج ُضاَرِقْلآ : : همت
 هنأ ْرَم امل هِنونُجَو اَمِهِدَحَأ ِتْوَمَك ؛ةلاكَوْلا هب حست ام ب حفني عاش

 هن ءنْيَدلَأ ءاَقيِتْسأ َلِماَعْلا مري خاَسِفنالآ وأ خسَقلا َدْعَبمُن لكون كوت

 ُهَعاَب دَق َناَك ْنِإَو ُهَضِضْنَي ْنَأب هِلْثمل ٍلاَمْلَآ سْأَر ِرْدَق ُدَرَو ؛هِبَضْبَق يِف َسَِل
 - هم ةر سر دا - ع 1 قر 20 2 2 0

 امك ٍلاَملَأ سَ ّدَر ٍةَدْهَع يِف ُهنأل .خبر نكي مل ؛ هتفِص ريغ ىلع ٍلقنب
 الإ َكِلذ ُهُمَرلَي الف َّلِإَو صضيِضَْتلَأ وأ ءاَفيِتْسال لآ كيلا بط ذأ اَذنَه ُمَدَحَأ
 ُةطَحَو ِهْيَلَع ِروُجْحَمِل نوي ْنَأ

 لطبأف اعلا هيف فوت دو ٍدَقَن ىَلَع اَدَقاَعَت ْوَلَو

 ىَلَع ِهْيَلَع ِدوُقْعَمْل ِدَْنلآ َلْثم ّلِإ لِماَعْلا ىَلَع ِكِلاَمْلل َسْيَلَم َدْقَعْلآ َحَسَف
 . (ِدِئاَوَّزلَأ» يف حيِجَّصلأ

 ٍةاَقاَسُمْلأ يِف ٌلْصِف

 جاتخُمْلا :فاَقلآ ٍِنوُكْسَو نيل منَ فس نم ةَفوُحأم هَل َيِهَو
 4-0 0 ا 4-5 ب

 ُممَْأ ُهَّنأل «رابآلآ ّنِم َنوُقْسَي ْمُهْنِإَ ءِزاَجِحْل يف اَمّيِس ال اَئِلاَغ اَهيِف ِهْبلِإ

 يفّسلأب ُهَدَهَحَتيِل بَنِع ٍرَجَّش ْوَأٍلْخَن َلَع ُهَرْيَغ َلِماَعُي َن نأ اَمِقَحَو ؛اًهِلاَمْعَأ
 ْ .اَمُهَلةرمَّثلآ نأ ىَلَع ةَيبرَتلآَو

 ؛78 :مْقَر ُوِراَخْبْلا (ِنْيَحِيِحَّصلا» ٌربخ ور عاّمجإلا بَ اًهيف ُلْضَألَأَو

 1١90١[: :مقَر ٌدِلْسُم ةَياَور يِفَو .ربْيَخ لهأ أ َلَماَع لك ُهَنأ ١56١[ :مَقَر :ٌُهِلْسْمَو



 رَمث نم اًهنِم َحْرْخَي اَم رْطَشب اَهَضْرََو اهلخَت َريَْح دوي ىلإ مق
 اَهَدْقَعَت ُّنِسْحُي آل ْدَق ِراَج اًجْشآلآ َكِلاَم َّنَأل ؛اَهَِْإ ةَيِعاَد َةَجاَحْلََو

 .ُل

 ىلإ َكِلذ ُجاَتْحَيف ٌراَجْسألا كِلْمَيال دق خّرشتيو ْنسْحُي ْنَمَو

 يف ُةَرْجَألا ُهْيَمِرَل ُكِلاَمْلآ ئَرتْكأ وَلَو ءِلَمَعْلا ىَلِإ اًذَمَو ءِلاَمْعَتْسالآ

 ٌةَجاَحْلا ِتْعَدَف ماعلا ُنَواَهَتيَو ٍراَمْتلأ ّنِم ٌءْيَش ُهَل لّصْحَي ال ْدَقَو ءِلاَحْل

 .اهزيوجت ىلإ

 . لَمَعْل ُدِرْوَمَو «ٌةَعيِصَو ٌرَمَثَو ّلَمَعَو ِناَدِقاَع : ُةَّمِس نس اَهَناَكْرَأَو

 . حرّشلآ يف ف َيِقاَبْلأ ُركذَنَو ءاَهَْضْعَب َرَكَذ ُفْيَصْمْلاَو

 ّرَم اَمَك اَهْيَلِإ ةَجاَحْلِل (َُرَياَج ٌةاَقاَسْمْلَاَو)

 ُدَحَأ اَذلَه ء(ٍمَْكْلأَو 0 ِرَجش (ىئلَع) الإ اَهُدْمَع م خص و

 اضف اَمَك اوك ْوَلَو قياّسلأ رخل لختل اَكَأ ؛ُدرْوَمْل َوهَو ناكزألا

 نَيَعُم اًسوُدْغَم َنوُكَي ْنَأ هيف ٌطَرتْشي 0

 ياحب للا شت ينل ؛ كيلا هلع ؛ةحااَص ُْبَي مَ لاَ ديب ا يئَوَم

 َلاَق ءاَهَْع يل َدَرَو مْرَكْلاِب بنِعلأ ةَيِعْسَتَو «ٍصْرَخْلا ين او اكل

 ٌمِلْسُم ُهاَوَر .اٌمِلْسْمْلا ُلُجَلأ ُمْرَكلأ اَمَنِإ ءاَمْرَك َبنِعْلأ اوُجَسُت ال» :ِهكي
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 ٌحِجاَْلَأَو ٌلَضْفَأ اَمُهّبَأ اوُهَلَمْخَأَو
 ص هم

 نأ م اوُمِرْكأ' :ِدوُرُوِل ُلَضْفَأ َلْخّلآ



 هم د. ا. ا.ه ا. و او و ده ده و ساو هاه هاج عاده ا. ده هدف هاي هده أه هاو ده هاه ه هد عاسه عاف و دو د .اقأه ساقه هاف واه

 ُيِعاَضَقْلآَو ؟"4 :مُقَر ء/“ ١/ ُيِزُمْرُهَماَرلآ (لَحَمْل يف ِتاَمَجْطُمْل َلْخَبلأ ُهَكْتاَمَع

 ُيِمَلْيَدلأَو ؛7857 //ا/ َرِكاَسَع نبأ مآ دن ةنيط نم ٌتقلَخ اََّنأَو ١1[ : مقر 00

 َلاَق اَمُك ٌعوْضْوَم ُتِيِدَحْلاَو .هيف ٌنوُعْطَم ُهُدَنَس : 100 /* ُيِواَنَمْلا َلاَق ؛5904 :مُقَر 2/7

 عيوج يف بنِعْل ىلَعُم مَدَقُم ما [؟ .ةحْفَص «ريُِملأ١ يف ُيِاَمِْل ُدَمْحَأ ظياحلا

 ُثَعِطَف اذِإَو اَهِسْأَرب ب برشت َرْشَت اَهّنِإَف ِنِمْؤُمْلب ةلختلا لي ينل هين َهَبَشَو ءْنآْرَْل
08 

 اَنْ بَنِعْلأ ِةَبَحِب <ب ٍلاّجَدلأ َنْيَع هلو ُهََسَو ؛ اهئ َرْجَأ عب عم ُعَفَتسُيَو ْتَناَم

 نعول ريغ نع ةقاتشلا خت لف تياَحلا مأ يهد ٍرْمَحْلا لضَأ

 فالِخب ٍدقَعَت ِرْيَغ نم وُمْنَي نأ ؛خيطبو ٍشوُْشِمَو ماتو نيتك ءالالفتسا

 يف امك ِنياَتْسُْلا ٍِدَحَأَك ٍمهبُم ىَّلَع آلَ َيِنَم ريغ ىلع الو ءبَِْلاَو لل

 ديو هدب َلَعَج ْنَأَك ٍلاَعلآ رْيغ ديب هنْوَك ىَلَع الَو ٍَةَضَواَعُمْلا ٍدوَقُع ٍرِئاَس

 اتقي رمت ذه اشرف يو لَ ل ءِضاَرِقْلا يف امك ِكِلاَمْل

 هكَصق ةَئاَسْْلا َلَمَع َسَِل َسَْملآ لَو ؛ُةَعَرْرَيِل اَرْذَب ُهَمَّلَس ول امك

 يف ُطْرشَو هامل ملغم تا رت عالَ ٌكاَص اَدَب ام ْىَلَع الَو ءاَمُدِسُفُي

 .ناَيبمَفتَو صار يف ام مام تاتو ينل ل امُهَو :َدِقاَعْل
 هل 24

 سا اس هللا. 22و 5 .٠ 6 هه ا

 ىَلَع َةَداَيِز ُهَل طَرَش نإ هل ُهَتاَقاَسُم ٌحِصَتَ :َتِنْجَأَك ُكلاَم ُكيِرْشَو

١ 
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 هه +3

 َسيَلاَم ِِقاَعْلا ئَلَع طِرَْي ذي ال نأ «ٌعباَرلآ ْنكْلآ َوُهَو ءِلَمَعْلا يف

 وأ قي َةيِدَحلأ َراَدِج َيِنئَي ذأ لاخلا ىلع طر ذك كلذ طوق ٠ هْيَلَع

 .دَقَعْلا ٌحِصَي ْمَل ره ةيِقْنَت ِكِلاَمْلا ىَلَع



 ؛ ءاَجش ىبأ ٍِظاَمْلَأ لح ىف ٌعاَنْمإلا » م١

 0: م هول 8 در هو 52 روق ردت
 نأ : ىناثلأَو . ةَم هدب اَهَرّدقُي نأ : اَمُهُدَحَأ : ٍناَطْرَش اَهَلَو

 03 مص 0-0

 . ِةَرمْثلأ َنِم اًموُلْعَم اَءْزُج ٍلِماَعلِلَنّيَعُ

 اهني تَْصْمْلا كَ طور احلا نعل وهو رتل يف طر
 ٍناَدِقاَعْلا :ْيَأ ء(اَهَرّدَعُي ْنَأ :اَمُهُدَحَأ ءِناَطْرَش اَهَلَو) ل طرت

 تت الف : ةَراَجِلآَ رثكأ وأ َةَنَسَك اَبِلاَغ ُرَجَّسلأ اًهيف ٌرِمْثُي (ةَم َوُلْعَم ِةَدُمِ

 َدإَف ءهتقَوب ٍلْهَجْلل رمش ِكاَرْذإب َةَنقَوُم الَو ل

 نع افا يلَخ مشل هيف ري ال نب قُم ال ءئَرْخَأ ُرَخَأَتيَو
 ِنِإَو ءْنَمَّزلأ َكِلَذ يف ُرِمْنُي ال ُهَن ل زأ هلع ذإ ليات ةزخأ الو صولا

 ِتَناَك ْنَِو اًعِماَط َلِمَع ُهَّنأل ؛هيَرْجأ ُهَلَف َلاَحْلا َلِهج ْوَأ ٍنآَلاَمتْحالآ ئَوَتْس

 ية
1١ 
 ع

 وأ َناَك اًريثك (اَءُْج ٍلِماَعْلِل) ُكِلاَمْل ني ْنَأ :يِناَنلا» ٌطْوَّشلآ ()

 . َدَقَعلأ اَهْيَلَع اَْيَلَع َمَقْوَأ يل ةَرَمَثلا يف ِثْلُثلَاَك (اًموُلْعَم) اليل

 اَمِِرْيَعِل ِهِضْعَب طْرَش ُروُجَي اف «َرَمَّثلاِب اَمُهُصاَصِتْخَ : ُتلاَّثلأ طْوَّشلأَو

 .ِكِاَمْلِل ِهَّلُك اَلَو
 لكلا ٍطْرَش َدْنَع ة ةَرْجَألآ أ قاقختْسا يِفَو :2201/5] (َةَضْوَرلآ» يف َلاَق

 .ُعْنَمْلآ اَمُهْخَصَأ ءٍِضاَرِقْلاَك ِناَهْجَو ِكِلاَمِْل
 الأ يف ايف ّرَم اَم ءْسِواَسلآ ُنكْولأ َوُهَو ةَغيَّصلآ يف طْرَشَو
 لاذ ىلع كاع وأ كاك نت م ام ةنيِرقب تقتل مدع ُوْيَع

0 -. 

 يف ٌبِلاَغ ٌفْرُع اَهب ةَيِحاَب ٍلاَمْعَأ َليِصْفَت آل «ُلِماَعل ٌلَبْقَيق انتي ةَرَمَّلأ نأ 8س



 5 0 00 عهدا

 َوُهَف ةَرَمَثلا لإ ُهْعْفَت ُدوُعَي ٌلَمَع : ِنْيب :ْدَض ىَلَع اَهْيِف ُلَمَعْلأ َمُ

 ضرألا ىلإ هَ هوي“ و و « لياقلا لَ

0 
 مَلَو َناَك ؤأ ٌبِلاَغ ٌفْرُع اَهيِف ْنُكي ْمَل ْنَِف ءْطَرَمْشُي الف ِناَدِقاَعْلآ ُهَفَّرَع ٍلَمَعْل ى.؟ء

 . طيش هك

 . ِةَيِحاَن يف ُهاََرَع يِذَل ا ٍبِلاَعْلا فْرْعْلا ىَلَع ُقلْطُمْل ( محبو
 :اًهيكح ِناَيَب يف ٌعوُرُش اَذنَه تتر لاه لعل هف

 ردك وأ ءاَهِحالَص وأ اَهِتداَِِل (ةَرَمَثل َلَع ُهْعْمَت ُدوُحَي ٌلَمَع) :ُلَوَأل
 هو َنيِجاَجَأ حالْصضِإَو هوْحَنَو ٍنيط ْنِم ِءاَمْلَأ ئَرْجَم ِةَِقْنَتَو رْفَسَك هس لك

 هت لج عك لببقلا نجاح ثهيش ترتيل جلا لح أذن

 ها

3 

 ِبَْلِل يِرْعَتَو ِرَجّشلاَب ٍةَرِصُم ٍناَبْضَفَو شيِشَح ِةَبحْنَتَو ِلْخّتل ل

 هيل مو اَهطيواذارغأ بصي نخوة دب كر نإ

 . رَجَّشلَأ ىَلَع َرَمَثلآ ظَمْحَيَو

 و يف ٍدوُقنُع لك َلَعْجَي نب رْيَطلَآَو ٍسْمَّشلَو ٍةقِرّسلَأ ِنَع ِرَدْيَْلآ يِفَو

 َنوُد (لِماَعْلا ئلح) ُهّلُك (َرُهَ 5) ؛ِهفيِفْجَتَو هِعْطَقَو ةّرَصْرَمَك ُكِلاَمْلآ ُهنْيَهي

 . ةاَقاَسْمْلأ يف َكِلَذ ِفْدْعْلَ ِءاَضتقال ِكِلاَمْل

 درت قي َُْكي ل اَمنأل ؛ٌراَركَتل َربثغأ اَمَنِإَو :(َةَضْوَرلآ» يف لاَ

 .هب ف انج دله لِ لِماَعْلا فيِلْكتَو قاسم غار

 َرَوَكَتي نأ ِرْيَغ ْنِم (ضزألا ىلإ ُهُعفَن ُدوُعَي د َلَمَع) :ىن وِناَثلَأ ُبْرَّصلأ (َ)

0 

1١ 

 )١( ٌيِمِرْيَجْبْلا . ِواَولأ ىتْعَمِب نوكت نأ الإ ؟خّسنلا ضْعَب يف امك واَولأب اًرَّركَتيَو» :ئلؤألا .



 رن ِرْفَحَو ناسا ٍناَطِبِح ءابَك ٍلوُصألا طفح هب ُدَصَقُي ْنكَلَو هَنَس ّلُك

 ِتالآَو ؛كِلَذ وْْنَو بالوُدلَآَو ب ِباَوبَألآ بْضَنَو تلا نَا اَم حال

 يَِلأةَمهَْلاَو لخَّشلآ هب حل يذلا لطلاو لنمو لوغملاو سأل لعل

 ِفْرُّعْل ءاضتقال ٍلِماَعْلأ نود ( امْلَأ بر ىَلَع) ) ُهَّلُك (وُي َوُهَف) «تالوذلآ ٌريِدُ

 َقَراَفَو وو هيو وغلا رمش َنِم ُهَبّصِح ُهَبَّصِح ٌلِماَعْلا ُكِلْمَيَو كلذ

 سر ٌَياَقو َحْب :ُلآ َّنأب َرَم اَمَك َةَمْسِقْلاب الإ َحْبَرلَأ هيف ُكِلْمَي ال ْتْيَح َضاَرِقْل

 تى

0 

 ناخ

26 

ور 1 دفيع اذاثأ ريشا هو فو للا
 رت كن

2 

 يو زوامل تي« بطتلا» ىف عرج انك احلا تك خي لي

 ِناَهْجَوَف ءرَمْثلَأ يف ُهاَطَرَش د اَم ٍبَسَح ىَلَع اَمُهَنْيَب ُهَلْج َطَرَش ْوَلَو :لاَق

 . ىَهَتنأ أ .«يِواَحْلا» يف

 ْولَو «ٌّيِرَمْيَّصلَأ ِنَع ُهديَغَو يشكل ةلقن امك ةَكّصلأ اًمُهنم ٌرِهاظلَأَو

 لَو «باَحْضألآ قاب نيم مأ ةاَقاَسْمْلأ ُلِماَعَو ءاعطق لطب ٍلِاَعلل اَهَطَرَش

 ْدِقَعْنَت مل اَمِهِرْيَغ ؤأ مار ُهاَقاَس ْوَلَق مشل َثغ ٍضَوِعْل ذك خص

 .ًةَموُلْعَم ْتَناَكَو َلاَمْعَألآ َلَّصَق ْنِإ لإ ةَراَجإ آَلَو ٌةاَقاَسُم

 ب ا

 عض مسار 2

 لول َدَسف ثلثلأب َر خلع قاس نأ َلَع فضقلأب ٍعْون ىلع قاس ولو

 . حِصَيَف الإَو كِل ْدَكَف ٍلَوَألأ الآ ٍداَسْمِب الها هَدَقَع ل نإف ىن :اًملأ ام اَمأَو ءدسافلا طّدّشلل
 يل

_ 5 

 دي دع د 0( ل 7



 رلى ءنيبزشلا بيطخلأ َدّمْحَأ نْب ِدَّمَحَم

2 

 ضرع َرجَع ذأ ُلِاَعْلا برع وَ اجلا دم ةمزال ٌةاَاَسْمْلأ :

 قَح َيِقَب هل اّمب وأ هِسْفَنب ٍلَمَعلأب ريغ َعّرَبتَو للان مرق ليك .وخن
 نم هيلع محلا ئرتخأ مالا ىلإ لا ََََو يَ عرب مل نإَف ليال

 نإ هِلاَم ْنِم هراضخإ َذَعتو الم ُلِاَعْلا َبَرَهَو ِةاَقاَسُْمْلا توت 0

 . ىّتت ْنِإ لَجَوُمِب ئَرتكأ الِإَو ُلاَمُهَّل َناَك

 اٍنيِعْملأ١ ٌبِحاَص هب َمْرَج ينل نعل لَ ٌةاَقاَسُمْل ِتْناَك 1

 َوَذَعَت ْنِإ مَ «حْسَفلآ َنِم ِكِلاَمْلا نكمل َِْلَع يرتكي ال هنأ ين اَشْنلَأَو ّنيَمَي
3 

 هاص ل ود ف

 ريشا نيت يفز هرغ وأ كاع نيل صف ةقارتكأ

 نإ

 و

 هآ َُئَح

60 > 

00 
2 

 َطَرَش َكِلَدب هاش َنمَْأ وأ هب كِلاَمْا لمع هُصاَِ أ َرَذعَت نإ ّث

 ٍماَمَت َلْبَق هت هِتمذ يف يِقاَسُمْلآ َتاَمْوَلو عن مب وأ هِلَمَع ةَرْجأب اًعوُجُر هيف

 ٌبِجاَو ّقَح هلأ ؛هَْلَع يرتكب اهم اَمِإ هن او لَكَ َفّلَخَو لَمْ

 ىَلَع ُرَيْجُي الق ؛ًطوُرَْمْلا ُهَل ُهَّلَسْيَو هب ذأ هِلاَم ْنِم ؤأ ههْيَرَوُم ىَلَع

 دك اذ الإ هِسَْتِب لمعلا َِم ةيِكْدت َكِاَمآ مَ ا ءََكِرتلأ َنِم قافثإلا

 ُدَلَو هم ُهمَرْلَي الو ُلَمَْلا ِثِاَوْلِلم هكر نكت مَنِ ؛ِلاّمْألآب اًفراَع اني

 َّمِصَي مل اَمُهَنْيَب اَهُدِئَِوَقَو ادعت وأ اهيَلَع َلَمعَيِل ةَباَد َرَخآ ٌصْخَش طع

 اَْيَلَع ِدْفَع ِداَربِإ ىَلإ ةَجاَح لَم ةَباَدلأ ُراَجِبإ ُهْنِكْنُي ئَلوُألا يف ُهَنَأل ٍ؛ُدْقَعْل

 .هِلَمَعِب لْصْحَت ال ُدِئاَومْل ةَياَثلأ يِفَو ءٌرَرَغ هيف
 دام د دع
 2 نت دنت



 « عاَجش يبأ ٍظاَمَْأ َلَح يف انقل 10

 [ة ةَراَجِإلَآ يف ]ٌلْصَف

 َُتَراَجِإ ْتَكَص ِهِنْيَع ِءاَقَب م َعَم هب ٌعاَمِتنالأ َنَكْمأ ام ُلُكَو
3-17 

 ةَراَجِإلَأ يف ّلْصَف

 ؛ةَرْجألل * مْسَأ :ةَعَل ءاَهِحْنَفَو اَهّمَض نِم ره ُرَهْشَأ ةّرمَهل ٍرْسَكَب َيِهَو

 .يِنأَت ٍطوُرُشِب ضعي ةَعَمْنم ُكيِلمَت : اع
 :ٌيآلآ /قاطلا ةَروش 5] 4 دلك َنْعَصنأ ني » ٌةيآ عاَمْجإلأ َلْيَق اًهيف ْلْضَألاَو

 ااه نو ةزخأ تجوال عت ع نب يضزإلا اة غو
 رم ٍةَعَراَرْمْلا ِنَع َهَن كي ُهَنأ [4 :مقرل ٍمِلْسُم ٌربخ و ؛َنّيَعَتَف ٌدَقَعْلَ

 وكم دحأ نك ني الإ هيك ةجاحلا نأ هيف فتلأَو . رج َرَجاَوُملأب

 0 ل و واع اكن
ً 8 

 اًَعْرُشَو

 مو ميم 6 ا لذ 6 بأ مما 00 مه ا ا نا

 يناثلا نعله :ةكيصب (ئراَجإْتْكَص ٍةَراَجِإلا ةذم (هنيع ءاقب قمم

 و عام هوه د 3 هصالا ف حد

 ه-# 09 هل
0 

 9-5 9 2 و 2 سه 7 0 0-0 8
 0 | ع اثم ميل اهم و كلت ْرَجَأ داعم رادل رجم 1 ل' آ / د 0. و

 ع 8-2 و

 هم .٠ . و غِ 2 ا 2 37 52 1 -

 ةَعفتَم :ب ب جَرَحَف ؛اَهَببَقَرَو ٍراَدلَأ ِهِذَه َنيَع ٌكتْعِب : عِئاَبْل ٍلْوَقَك اًديِكَأَت

 تحتَ َّ َةمِلَك ىَلَع عاب ِراَجْئتْسَأَك ةَهفاَّتلأ (ةَدوُضَقَم١ :بَو مَع



 116 ٌينيبرشلا بيطخلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

 َرِكْذ امل ةَلباَق» :بَو ل وُهْجَم لَمَع ىَلَعةَلاَعَجْلآَو ُضاَرِقْلأ ( 0 ةمولْعَم» :بَو
 هه

 سفر ما كيلا
 و

 ف "رضوعا :بو «ةَز ان 0 ديه ( ضدع) :؛ و ءةَراَجِإ ىَمَسُي ال هيلع َدقَعْلا ْنِإَف ٠ أ ةعفنم

 لمعت :-:.ال1 يف ُيَع ل ا اقل اجب عَ ىلع َن

 ٌرْش اَهَل ُتْرَكذَو ءِرَّوُصلآ ِهِذلَه ين ةَراَجِإلأ ُم ٌحِصَت الق ءجاَرْسلِل عم : َى

 .ِهِرْيْغَو ؛جاَهْنمل رشا يف اْحَضْوَأ َرَخَأ

 ْتَرَّدَق اَذِإ) ١ ٍطوُرشلأ هلله َعَم هب هب عامنا َنَكمَأ م5 َراَجإ خت امو

 ٍةَعَمْتَمْلا يف (ةَدُم َدم) نيب نوحي نأ : لول (. ٍنْيَرْمَأ ِدَحَأب) ِدْقَعْلآ يف (ُهْنعَمْنَم

 ئيْكشلا ذإ «َكِلْذ ٍرَّْنَو ضزألا يْفَسَو ضّرلاَو كسك ِرْدَقْلا ةَلوُهَْمْل

 الو ُفِلَبخَي يفَسلآ نم ضْألا هب اىَوُ امو نبل نم يصل عي اَمَ
22 

 قب هريدقت ىلإ ويتفنم يف جينخآ طبصَُي

 ةَموُلْعَمْلا ةَعََْمْلا يِف (ِلَمَع) ّلِحَم ِنييعَبب يِناَثلَأ ُرمَألاَ ْيَأ «نأ

 اهيف لَمْ نتف ءناكم ىلإ بوُكؤلاَو بَل ةَطابحَك .ولت ف ثقل
 نبي نأ طي لب «حِص ملاك يِ طبخت :َلقَْ ءاَهتقِرْعَم ىلإ ٌقيِرَط
 ةيِسراَف يَ ةَطاَجْلآ عَ نيب نَأَو وِْيَغ ذأ صيمق ْنِم ِبْوّتلآ نم ُديرُب ام
 .ْيَلَع ُقَلْطُمْلا لَمْسْبَف وتب ٌهَداَع َدِرَطَت نأ الإ ٌةيِموُر ؤأ

 م6 1١

2 



 ( ءاجش أ ٍظاَمْلأ ّلَح يفف ٌعاَْفِإلا» 885

 ماه د. ا و د .ا. ده و د. د. ا.ه و دع و د. ده هد دس فاه ىام هاو اه هاو هاف عاف فاه هاه هاو افا. هاو او دو ده واه ةااهأاه

 هِلْوَفَك ءاَعَم اّمِهب اَهُريِدَقَت َوُهَو ثلا ٌمْسِق ٍنَصُمْلا ىلع ّيِب قب

 ْ .اًوْهَش اَذَك يِ َلَمْعَتِل َكُئْرَجأَتْسأ : لع راج يف

 َبْوَتلأ اذنَه يل طيِخَتِل َكئيرتكأَك «ِلَمَعْل َلحَمَو ِنَمّزلآ َنيب َعَمَج دل ام

 . رئي ذو ماي ذف لمعلا أل ات .راهتلا َضايي

١ 

 انهض كلا 0ك و نأ نم نيا لَك قا ذه «ّصقَنَي وأ َديِزي

 . حِصَي ُهنإف مْوَيلأ يف ِهِغاَرفب ٌعطقُي
 0. را - 4 2 4 هى ع وم دعم 00 - 4

 0 لاثلا نكّرلا ّوهَو ءِنْيدِقاَعلا يف طرشَو
 ةيماع سم 2 د 3 هه و

 لع قالا نع كج وي زل كلو ماركا ع َءَم ٌمَصألآ ىَلَع ِنْيَ

 سقي رج ذب يثجملا» ي ف ٌحَصألا

 عضو عيبا طل نأ ؛ٌحَصألآ ىَلَع ميلا َِْب ٠ ةَراَجإلآ ُدِقَحْنَت اَلَو

 ةَراَجِإلَآ ٍظْفلب ُميَبْلأ دَقَعَنَي قمن ال اَمك مِفانَمْلا يف ُلَمْمَْنُي اف ٍناَيعألآ ِكلُمِل

 يِاَنُي كُتب هلو َّنَأل ٍءاَضْيَأ اًهيف دي ينك وكي الو ارسل طفل مْ ظمَلَكو

 نأ نم هضبة امال هيك اَلَو احرص ُنوُكي الاس لَ ف

 ٍقيِقَرَو ٍراَقَع نم يعم ةَراَجِإَك ٍنْيَع ىلع ٌةَراَجِإلَ ُدرَتَو ةَياَتك اهيف



 م4 ّينيبزْشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 .٠ د. دو د. امه د. ا. ا .اقو ها فاو هاو هه واه واه د. واه واه هاهو ده اه ده هاو هده همه د. وه واوا. ا . اهاف د ة.اهداقاه ةوافاع

 مع هي ُماََلِإَ التم لْمَحِل اًهِوْحَنَو ِةَباَد ْنِم فوُصْوَم ِةَراَجِإ مد ْلَعَو

 ٌعاَوَس حصل ىَلَع ُنْيَعْلا ال ةَعَفَْمْلا ِةَراَجإلأ ُدَرْوَمَو «ءانب
4 

 مَرتْشيَف ءِنَمَّثلآ يف ٌّرَم اَم «ُِباّرلآ ل َىِهَو .ةرخألا يف طر
 5: هي ينط هنت ةرك ذأ إف رك انج توم ايو

 اًموُلْعَم َرَكَذ ْنِإَف «َكِلذ يِف ٍلْهَجْلِل ّلَعَو ةَراَمِعب ٍةَباَد وأ ِراَد ُةَراَجِإ ُحِصَ
 اش 7 ٌحَص فعلا وأ ٍةَراَمِعْل يف ِهِْرَص يف ٍدْقَعْل جِاَخ ُهَل أَو

 قبو دلل ةَناَحَب لهَجِل يلد هقيقَد ضخنبي التم ربا نْحَطِل لَو املج
 .ُةَلاَخُشلا قيِقّدلآ َمْعَم يِفَو ؛اَلاَح ٍةَرْجَأْلآ ىَلع َِرْدفْلآ ِمَدَعِلَو قيقّدلأ

 ه9 2

 ملعلل ِهيِقاَي عاضْإلا الاخ ٍقيقَر ضب الْثَم ٍةَأرْمأ ُةَراَجِإ ّخِصنَو

 ْ .اَعبَت يِرَتْكُمْلأ ِرْيَغ ِكلُم يف َعَقَو اَمَنِإُهَل ئَرتكُملأ َلَمَعْلاَو :ةَرْجَأْلاِب
 َنوُكَت نَأَو ءِسِلْجَمْلا يف ٍةَرْجَأل ميِد ِةَراَجِإ ةَكِص يف ُطَيْشُيَو

 هيخَأَت اَهيف ٌروُجَي الق ؛عفاَنَمْلا يف ِملَس اََّنَأل ؛ِمّلَسْلأ ِلاَم ِسأَرَك
 و

 لَو ءاَهْيَلَع لَو اهب ةَلاَوَحْلَأ لَو اَْنَع َلاَدْئَتْسالَأ لَو اَهَليِجْأَت الَو ِةَرْج
١ 

 ماض

 ةَنيَعُم سِلْجَمْلا يف رجلا ميل اهيكص يف طرت ال ِنْيَعْل ٌةَراَجِإَو

 ميِلْمَتل ٍناَكَمِل 5 ْنِإ مث «عيبَمْلا يف نملك م مدل يف وأ ةرخألا ِتَناَ



 « عاَجش يب ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَنْفإلا م44

 7 4 ًَأ 2 صارو 8 هسا ىلاس ره و م

 تناك نإ اَهليِجْأتَو ِةَرْجَألأ ليجغت نّيعلأ ِةَراَجِإ ىف ةَرْجألأ ىف ٌروَجَيَو

 عْيَبْلا يف ِنَمَّنلاَك َةّلاَح ُنوُكَتَف (ةَرْجَألا ليجْمَ يي اَهقالْطِإَو)
 رام نكت ياك عل لش يزصأل ل َريْشُي ْنَأ الإ) . قَلْطُمْل

 زي مل ةيعم تدك نإ ءاَهْنِم ٌءاَرْبِإلَاَو اَهْيَلَع واهب ةلاوعلا َهْدَع ٌلاَدبتْسالأ
 ْتَناَك ٌءاََس ٍدْقَعْلاِب لاَحلا يف ُكَْمْدَو 0 َناَيْعَألآ َّنَأل ؛ٌليِجَأَتلَ
 ىَلَع ٌنَمَّر ئَضَم املك ُهّنَأ غم ء تار 9 ٍقّمَذلأ يف ْمأ َةقَلَطُم أ َةنيَعُم
 نصت نإ َكِلذ ُلباَقُي اَم ىَلَع ِةرْجَأل َنِم ُهَكْلُم ٌدقَتْسُأ َرجَّوُمْلأ َّنَأ َناَب ِةَمالَّسل
 92 هم 21 2و < 04 72 . 2 0000 2 هم

 ةَّذملا ئِضمب الإ اهلك ٌرقتست الف عض لع تضع وأ َنْيَعلأ يرتكملا

 ٍةَراَجِإ يف ٌةِقَتْسَتَو ودي تحت ةَعَقنَمْلا فلتِل ال ْمَأ يِرَيْكْمْلا َعَفتْنَأ ٌءاَوَس
 82 وع

 000 27 8 م .٠ هم ةهساس ينر5ع 25 _

 ئىَّمَسملا لثم ناكأ ٌءاَوَس «ٍةَحيِحَص يِف ىّمَسُم هب ٌرَقَتْسَي اًمب لثم ةَّرجأ ٍةَدِساف
 م6 6

 راَقعلا ىف ةَيِلْخَّتلأ اهنم :َءاَيْشَأ ىف اَهَفلاَحَت ُدَقَو ءُتلاَعْلَأ َوُه اذنه - 5 و ٠ يي ص 0 رم 2 - هم بمص ار عم

 ضقلا ّنِم ةعانتُمأَو ِهْيلَع ضْرَعلَأ اَهْنِمَو «يرتكملا يدي َنْيَب عضَولأ اَهنِمَو

 1 6 را معي م ةاياش مم يوكم ام هما 7

 ىّمَسُمْلا اهب ٌدِقَتْسَيَو ةدسافلا ىف ةَرْخألا اًَهيف ٌدَقَتْسَت الف ءةَّدُملَأ ٍءاضقنأ نيلإ

 يف اَمَك ِةباَدلآ ُةَيْؤُر ٍلْمَح وأ بوكر ِْيَع َةَاَجإ ةَباَد ِةَراَجِإ يِف طش
 ٍلْيَح ذأ ليإك اهلج رد بوُكُرل ٍةَمذ ةَراَجِإ اَتَراَجِإ يف َطرْشَو مت

3 

 م وق -
 هل

 اًهنوك نم اهريس ةفصَو .ةثونأ وأ ٍةَروُكْذَو ِباَرِع أ كن ”رتاَحَبك اَهِعْوَنَو



 10 ٌينيبرشلا بيطخلأ َدّمْحَأ ني دَّمَحُمل

 9 5 ََِء هس و 1 2

 3 نْيَدِقاَعَتُمْلَأ ٍدَحَأ تْؤَمب لطبت الَو

 ِ 7 هي مه 0 م *4 يار وصر عكر
 َكلذب ْفلَتْخَت َضاَرغألا نأل ؛افوطق ْوأ اًرْحَب ؤأ ةَجِلْمَهُم

 رْيَسلآ َوُهَو ءئَرُس ِرْذَق ٌرْكِذ بوكُؤلل َةَمَدلَأَو ِنْيعْلأ ِةَراَجِإ يِف َطِرْشَو
 َدَرْطآ ِنِإَف ءٌفْرُع ْدِرْطَي ْمَل ْتْيَح اَراَهْن ُريّسلآ َوُمَو ءبيوأت ٍرْدَق ؤأ ؛الْي
 هيلع كلذ لمح ٌفَْع

 ةريدقت أ ديب هناحتْمأ وأ ٌرَضَح نإ ٍلوُمْحَملا ةَيَوَر لْمَحِل اًمهيف طرشَو هم 2 م ساس ؟ هادام يلع هس 0 8 2
 هك ت 7 0 .٠ ٠

 ٌلَعِجُت ةقلحلا : : َيِهَو ٌةَرَبَو ٌّدْفَتَو ٌماَرِحَو ة ٌةَعْذْرَيَو قَعْدْرَبْلا َتْحَن اَم :َّوهَو

 وحن يف ُحَبتيَ ؛ِةَمْلَحْلآ يف ُلَعْجُي ٌماَمِ :ّوهَو ٌماَطَخَو يبل فنأ يف

 ؛ةَراَجإلآ َّلِحَم يف ٌدّرَطُم ْفْرُع َكِلَذ وحن ْغْبَصَو ْيخَو ٍلْحْكَورْبحَ جرس
 ِنْيَدِقاَعْلا نم ِهَقَح يف َدَرْطَأ ِنَمَ للا يف اَلَو عشا ين ُهَل َطباَص ال هنأ

 ّلِحَم يف ُفْرْعْلا فلتخأ وأ ٌفْزُع ْنُكَي هَل ْنِإَف ههْيَلَع َوْهَف َكِلَذ ْنِم ةْيَش

 يا نع يت 0 « نيس رعود َهَنَس َنيِئالَث ُراَدلَأَو

 َقَمَذل ىَلَع ْمَأ نْيَعْلأ ىَلَع َةَدِراَو ْتَناَك ٌٍءاَوَس (ةَراجإلا طبت ا)

 اَهنأل ؛ةَّدُمْلَأ ءاَضقنَأ ىلإ قت لب ءاَمِهِتْوَمِب لَو (ِنْيَدِقاَعَُملا د دَحأ ِتْوَمِب)

 ِءاَفيِتْسأ ىف ُهْئَراَو َرَجَأَتْسُمْلا ْفلْخَي و «عْيَبْلاك تؤَملأب ُحِسْمنَت الق مزال ُدَقَع



 ها. درا. او ا. واعد. .امأو هاهو دس اه ده هده ساو هده د. سه هو و وله هاو واه ده دو د .او وده ده و حاف« هاه عاق

 دق هال ال ءِقَمْلا هوم نأ ؛ِنيعُمْلا ريجألا تؤمب حسن تو عَ 1
 ىَلَع ُحِيَقْنت ةاجإلا َّنِإَف «هتوَم َعَم ْثَدِحْدَم ةَفِصب ُهّقْنِع َقَلعمْلا هدبَع 5 ل اماني :ٌلئاَسَم ُهّْنِم َيِْسآ نيل «عاَسِْنالآ ِمَدَع ْنِم َكِلَذ سي الَ

 اثم

 2 جهل حرق ين رك يأ ل يلا
 وضْنَم وأ ْمِكاَح ْنِم فقول ِرِظاَ تْوَمِ حست آلَ

 . نوط عيمجب ىلع رتل

 ٍنوُدب َرَجَأَو فقول ُقَِتْسُمْلآ َوُه ضال َناَك ْوَل ام َكِلَذ ْنِم سمي
 َلاَق اَمُك ْتَّخَسَفْنأ ِةَدُمْل ِءاَنَْأ يِف َتاَم اَذِإَ َكِلذ هَل ُروُجَي هّنِإَف «لْثمْلآ ٍةَرْجَأ

 ٍةَعفّرلأ نب

 اَمَو دم ةَفوُْوَملَنيَْل مِهْيَلَع ف فوُْمْل نم لوألا نطل َرَجَأ ْوَلَو
 هِيَّصِح يف َرظَنلآ ُُهْنِم :م ِنْطَب لكل ُفِقاَوْلآ طَرَشَو و ءاَهِاَمَت لبق ُرْجَوُملأ نطل

 ُيِبّصلآ ايف ُملبَي ال هم ل اَم أ اًيبص ْنَِوْ َرَج أ وأ ءطَقَف هقاقْحِتْسأ ٌهَدُم

 فقول ل ؛ فقَولآ يف ْتَخَسَفْنَ ٌديِشَر َوُهَو مالتخالاب اَهيِف علف نسل

 ةباَِن لَو هْيَلَع ُهَل هل ةّيالو الو ءهِْيَعِل رُجَوُمْلا تْوَمِ ُةَقاَقْحَتْسأ َلقتنأ

 . ةَحَلْصَمْلا ىَلَع هيف َفَرَصَت َيِلَوْلآ ّنآل ؛ ّيبَّصلأ ين وف حسنت اَلَو

3 



 5 ا م يجامع

 4١ ٌينيبرشلا بيطخلا دّمحا ِنْب ٍدَمَحمْل

 . ةَرَجَأَتْسُمْل ِنْيَعلأ فلَتب لطئتو

 ٍنْيَْلا١ لك (بفلتب) . لبفتشُمْلا يف ُةَراَجإلا ٌحِسَْنَتَو :ْيأ .(لْطبَتَو)
 عيبَمْلأ فالخب ِةَعَفْنَمْلا ٍتاَوَقَو مْسالأ ٍلاَوَزِل ِراَد آ لك ٍماَدِهْنأَك (ةَرَجَأَتْمُمْل

 عْيَبْلا يف : ءالبتْسالآ َّنَأل ؛يِربْشُمْلآ دي يف قب عيل حني ال صويفتلا

 آل اَهيَلَع ِدوُقْعَمْلا عِفانَمْلا َلَع ء ءاليتْسالاَو ٠ ءٍعيبَملآ ةلْمُج ئلَع َلَصَح

 قيل عازل ثرجْؤتسأ ضزأ ءاَم عاطقنأ بَبَسب ُةَراَجإلآ حسمت الَو

 ىلع بْيَعْلِل ُراَبِجْل تين ب لي ٠ عِطَقتُمْلا ٍرْيَعب اَهِعْرَر ٍناَكْمِإ َعَم مْسالآ

. 

 سبأ ةاَوَس ودع رق نإ هِبَح دم نعمل رت ربع سحب عفتتو و م 20 0 م سو عام و ه6 - 2 2 و - ها نب 3 هه
 ٍنْيعْلأ عيب حِسْمنَت لَو .يضقْلا َلْبَق َةَعَفْنَمل ِتاَوَفِل ع 1 يِرْكُمْل

 لَو ِةَرجأ ارب الو ءيِرْكْمْا ِنْذإ ريب ْوَلَو ِهِرْيَعِل وأ يربك ٍةَوْجَوْمْل
 يف 3 طبل اِناَيَرَجِل ٍفقَو َةَراَجِإ ْتَناَك لَو اَهْيَلَع دايز بلاط ٍروُهَظب

 و ايلا ُبِلاَط َرَهَط أ ةميِْلأ تا مث هيلوُ لاَ عبو اَمَك ءاَهَتقَو

 ةَلاَح هيف َفٌرَصَ هنأ ؛ قْيعْلأ َدْعَب اَم ةَر رأي ديس لع ٌعجْرَي الو نيد قاع

 2 | اج 3 لوخّدلأب اَهرْهَم راو نأ جو ذل امي هكْلُم

 دع دع د

 «ِهِرْيْغَو ماَعَط ل ْنِم ٍلوُمْحَمَك هب ىَفْوَتْسُمَو فْؤَتْسُم َلاَدْبِإ ٌروُجَي : ٌةيبنت



 يِفْؤَتْسُملأ لثمي هير لإ قيرط يف بوكر ةَباَد ئّرتكأ ٍنإَك هيف َفْوَتْسُمَو

 . ىلؤألاب ٍموُهْفَمْلآ اَهلْغِم ٍنوُدب ْوَأ هيف ىَفوَمْسْمْلآَو هب فْوَتْسُمْلَاَو

 ُتِلاَئلآَو يِناَنلآ امَأَو ءهِرْيَمِل ُهاَرَْكأ اَم ئَرْكأ ْوَل اَمْكَم ءُلَوألأ ام

2: 

 .اًمهّْيَلَع د وَقْعَم آل ٍبكاَرلأَك ٍءاقيِتْسالِل ٍناَقيِرَط اَمُهَّنَاَ
 2 - هر يمر ار و م

 ٌنيعَتُم وأ ِهْيلَع ٌدوقْعَم اّمِإ ُهنأل ؛ةَباَدك ُهْنِم ىَفْوَتْسُم َلاَدْبِإ ٌروُجَي الَو
 20 9 او نك 0 0 م

 « سدوفت ذأ يفلت لادنإ بجبن حيف ءْةَّمِذ ِةَراَجِإ يف الإ ضْيقلاب

 .هَل ّقَحْلأ َنآل أل ؛ ربكم اًضِرِباَمُهَنِم ِةَماَس َعَم ُروُجَيَو

4 

 ِنْيعْلا ىَلَع ٌنيِمأ ُّنأل ؛ِهديِب ام فِلت يف (ريجألا ىَلَع َناَمَض الَو) د
 م

 ةَدُم َدْعَب ْوَلَو يلع ديلا عضَوب الإ مَ ٌءاَفيِتْسأ ٌنكْمُي ال ُهَّنَأَل ٍ؛ةاَرَتْكْمْل

 ٍلَمَع ّلحَمِب ْتَرَدَف َن نإ ِءاَفيِتْسالأ ِناَكْمإ ةدُم وأ ءِنَمَرِب ْتَرَدَق ْنِإ ةَراَجإلأ

 ةارتكأ وأ ْتفلَف اهب ِْقي ْملو هد ئرتك ولم «عيِوَوْلاَ َناك امل اًباَحْضِتْسآ

 ْنََك آل م دياب ٌريجألآ َهَرَمْنآ ءاَوَس ْنَمْضي هب بل فِلَتَف هِخْبَص هخْبَص ْوَأ ٍبْوَن ةَطاّيِخِل

 الإ) .ٍضاَرِقْلا لِماَعَك َلَمْعَيِل ُهلِزْنَم َرَضْخَأ وأ َلَمْحَي َتَح ُهْنِم يِريْكمْلا َدَعَف
 اَعِلْيَطْصِإ فقَس ٍماَدِهْنأك بَبَسِب ْتَفَِتَ هب َباَدلأب َعافتنالأ َكَرَ نع (ِناَوْدْعِب

 َهَعَحَن نأ اهَبَرَض ْنأَكَو ٠
 ااَدَح ارك ام َنَحْسأ أ .ةنم لقنأ اهب ذأ ءاّمِهيِف ٍةَداَع قؤف ماَجْللَآب

١ 
 رس 0

0 

 هه مر 2 5 2
 سو 2 - ٠ 28 4 7 3 : س1

 ْتَملَمَل ةداع هيف اَهب بهمو ىف
 0 رة ٠ م « م

- - - 
- 2 

 وهاي

 امعم 1



 و هادم و ده عاق هاه فاه هاف اه واقف او اه هاه عداه هاه و اوافق ها هاو ا. د اهاوأاوا »ها هاه هاو هاه واوأا# هاه ه ةاهاهش

 2 - 24 5000007 مار هل وى 56 ب مار هه - ورة ََ

 اهل انماض َريِصَيف ريعش ةزفقأ ةّرشع لَدَب رب ةزفقأ ةّرشع اَهلَّمَح ْؤأ ءهّسكع ْؤأ
- 

 314 و نقف 7.26 لك هيما 42 2.56 يكد 020 هَ 2 5 ع رع

 0 «هيذعتل
7 

 هر 7 هه

 لأ يف اًمِهِئاَوِتْس 1 ٌعَم ريعشلا ةفخل ُنَمْضَي مي

 د 2 ع

 ّنِإَو ءقَرْجَأ ٍطْوَش الب بْن َةَطاَيْجَو سأَر 506 ك لَمعل ةَرْجَأ ال :ةيت

 ُهَتَعَفنَم لِماَعْلأ يفْرَص َعَم م اَهِماَرتلا ِمَدَعِل اهب ُلَمَعْلأ َكِلَذ َفِرُع
 ْيَلَع اًروُجْحَم وأ اَدْبَع َناَك ْوَل اَمَأ ءِيفْدَصَتلأ َقَلْطُم اًرُح َناَك اّذِإ اًذنَه 0000

 ٍلخاَد يفالخب اَدلَهَو ءْمِهِفانَمب عب لهأ نم اوُسْيل ذِإ «اََق ِهوْحَت وأ ِهَفَسب

 ٍلِياَع فالخبَو هيف هِنوُكسب ٍماّمَحْل َةَعَمْتَم ئفؤتْسأ ُهّنأل ؛نذإ الب ماَمَحل

 يف ِتْذإلِل ةَرَْألأ ُقِحَبْسَيَُّنإَف ِكِلاَمْل ِنْذِإب هْيَلَع َسْمَل ام َلِمَع اذ ةاَقاَسُمْل

0 

 ىِيتَرَمَأ اَذب : هكلاَمل َلاَقَو ءءاَبَق ُهَطاَحَو اَيْرَن ٌطاَيَخْل َمطَق ْوَل :ُةّمنَت

 لامك هيمي كلما َقَدُ . ءاشيم يب كت ُكِلاَمْلأ َلاَعَ
 سرر 2 12 3ك 7 00 هر ه ص 22

 مباع ةَرأ الو ابق وَ يف لَن اَم هنأ فلي « نذإلا لصأ ىف افلتخا
- 39 

 ِنْذإ الب َعْطَقلآ نأ ؛ بولا صْقَن لش أ ٍطاَيَحْلا ىَلَع ُهَلَو ءَفَلَح اذ
 .حيجْرَت الب اًهِلَصَأ» ك (َةَضْو ّرلَأ» يف ٍناَهْجَو هي هيفَو ءْناَمْضلل

 . هج 3 قى رت اس يا سس 2# نسر ع 2 مس م مور ار وكل روق رد

 ٍنوٌُرْصَع ىبأ ْنْبَأ ُهَحَحَصَو ءاًعوطقَمَو اًحيِحَص هتَميِق َنْيَب ام ةنأ اًمهدَحأ
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1 
 56 3 ديبكا م ا 5 ١1 ميسا عم

 ص ص د ص ب ص 5 هر مس اس ا ” سرع لل ميكا

 « ٌىكِبسلَأ ُةَراتخَأ َو َءاَبَق اًعوُطَقَمَو اًصيِمَف اًعوُطَقَم هتَمِِق َّنْيَب اَم : يِناَثلأَو

 سا ا ا ص 4 6 م

 ءديف نوذأ ( 0 ُهْدرْيَغ ُهحَّتي ال :لاقَو
 و

 أ ٌتْواَقَت اَمَُنْيَب ْنُكَي ْمَلْوَل اًذَه ىَلَعَو

 ْيَلِإ اَهَمَّلَس اَذِإ يِرَبْكُمْلا ىلإ راَّدلأ حاَْفِم ْمِلْسَت يِرْكُمْلا ىَلَع ُبِحِي

 ُهْئَمْضَي الف ٌدَئاَمَأ هدي ىف َوُهَف يرتَكُمْلآ ُهَمَّلَسَت اَذِإَو ءهْيَلَع ماقنالا

 لق ُهَحاَتْفَمَو ٌلوُقَْمْلا ُلْفَفْلا اَمأ ؟ت مم قَلَع حاتفم يف اًذلَهَو ايت ا

 ُلَلَخْلآ َنَراَقأ ٌءاَوَس ٍرُجَوُمْلا ىَلَع اَهُتَراَمِعَو «َديِتْعَأ ِنِإَو يِرَبكْمْلا ُهَقِحَتْسَي ُةقِحَتْسَي

 لَو َكاَدَف اَهَحَلْضَأَو َرَداَي ْنَِف ءاَماَوَد اَهَّل َضَرَع ْهَأ هَل بابل ِراَدَكَد َدْقَعْل

 ؛رجَوُلا ىلع اجلا ِماود يف مطل نع ذل عفر ايلا يرحم

 نإ يربكُمْلآ ىلع ٍةَساَنكَو حلت نم ِراَدلآ ٍةَص ْرَع ٍفيِظْنَبَو ؛ِراَدلأ ٍةَراَمِعَك هنأ

 نود ٍةَساَنكْلا لقت ىَلَع َربْج :أ ٌةَدمْل ٍتْضَقْنَأ ِنِإَق قَدُمْل ٍماَوَد يف الَصَح

0-_ 

 ىلع لارإ تناك دفعا لع اةرجؤم عل 0 لأ وأ تاكل



 سوس رك ٠ ع 6

 [ ةلاعحلا ىف ] لصف

 وعم ىلا

 أ ناتنإلب لم امل مآ :ةل ومو . كامن هلق امك لق اهئبجر

 وأ ٍموُلْغَم ِّيعُم لَمَع ىَلَع موُلْعَم ٍضَوِع ُماَريلأ :اًعْرَشَو وش لقي ر# -7
 َرغَع ٍلوُوْجَم

 (َةْضْوَّرلَأ» يف ْمُهَعِبتَو َيِلَرَعلاَو اهيل ٍبِحاَصك ثمل اًهَرَكْذَو

 ْفِلاَخُم آل ُةَلاَعُجْلَأ ذإ ءماَكْحَألا ٠ ِبلاَغ يِف اًمِهِكاَرِتْشال ةَراَجِإلَأ َبِقَع

 رك ُهُملِع َرْسَع ٍلوُهْجَم ٍلَمَع ىَلَع اََْنُخِص وكأن نإ اجلا
 ل ٍلِماَعْل نْوكَو «ةَرْئاَج اَهَنْوَكَو نعم بع م هْيعِصَو «قبآلاَو لالا 2

 . لَمَعْل ماَمَت َدْعَ + الإ َلْعْجْلآ ٌقِحَتْسَي

 ؛ طيقّللا باب بَفَع ء ٍروُهْمُجْلِل اَعَبت (هِلْضَأ» ئ (جاَْنمْلا يف اَهَرَكْذَو

 . ةَّلاَّضل ٍطاَقَتْلا ُتَّلَط اَهّنأل

 ىَلَع ِةَحِتاَمْلاب ٌيِباَحَّصلأ ُهاَقَر يذل ُرْبَح عاَمْجإلأ َلْبَق اَهيف ُْلْصَألَأَو

 ٌدِلْسُمَو ؟1151 :مَقَر 017290 ١/ ٌيِراَخُبْلا يقيل يي ف امك مَنعْلأ نم عيطق

 يي : مقر هر ٌئِذِمَرَتلأَو رخل ٠ :مُكَر غ5 /6 َدُواَد وُبَأَو ؛؟ ١ : مُقَر 0010 /

 : مقر ءللا9/1 هَّجاَم ْنْبَأَو ؛ ٠١854 : مُكَر ,21 «ئَربكلا» يِف ٍ + يناس ٌنَسَح :َلاَقَو

 ُهاَوَر امك يِقاَّرلأ َوَهَو ءُهْنَع ُهللأ ٌَيِضَر ٌيِرْدْحْلأ ٍديِعَس يب نع 7

 نقلا نانا: عقلا 1 َرُمِكاَحْل

 0 وَ اَهَل ُسَنََتْسُيَو ٍةَراَجِإلاَك ْتَراَجَه اَمْيَلِ وُم دَت َذَف ٌةَجاَحْلأ اًضْيَأَو



 لمح
 و هر 3-1

 لمح دب هج نَمِلَو# : ىَلاَعَ اًمولَعَم ناكو [7؟ :ةيآلآ /َفّسوُي ٌةَروُس 31 # ريغ

 ْنِإَو ءاَنَل اًعْرَش َسْيَل امِيَق ْنَم َحْرَش ّنأل
 اب ُكيتس ٍدَبْسَأ ْمَلَو ءقْسَوْلاَك ْمُهَدْنَع م ع ص 2

2 

 د 00 ةعص 2 هنيو يي ل درا ل لع هيب رار ع

 .دقاعو ءةغيص - «لعجو .«لمع : ةعَيزأ اهناك و

 آو متل ٍفّدَصَت تت قالطإو نايخ 57-5 كلا وَ داس يف طرح

 ان ذك 0 ة لق ماب انه دلو لا
 . اًكيَش َّن يَ قس ْمَل كلذ مَ مَ مهكر اذَكهَلَف يآ كو نم :ؤأ َكِلَدب

 َو اَدْبَع ْوَلَو :َكِلذل لأ َوُه ْنَمِم ٌحِصِ ءِلِماَع مَع يه

 مشا ىلع زيي رجس فالجب ؛نأإ ةيولو نس ةوخختو ثم مو

 .ظجأل مف راكفسأك ةموذغم عقم أ

 لبق حفلا ٍلماَعْلاَو كِاَمْلأ م لكِ «ِنيِناَجْلا َنِم رنا َلاَعِجْلَو)
 ُهديَغ اَكَأَو ءِنيِعُمْلا لِمَا َنِم ادب سلا ُرَوَصَتي اَمَنِإَو ِلَمَعْل ماَمَت
 عل أ ُكِلاَم املأ َحَسَف ْنِإَ ءِلَمَعْلا يف ٍعوُرشلآ َدْعَب الإ ُهْنِم حْسَمْلآ ُرَوَصَتُي
 الق هيف عوُرشلأ دَْبُلماَعْلا َحَسَف وأ ِلَمَمْلا يف عوُرشلآ َلِبق ُنّيعُمْلآ

 . ِنْيَتروُصْلَأ يف

2 00 



 57 0 مل 6 هادو

٠ 

 « اًموُلَْم ضرع ِهيَلاَض ٌدَر يف َطِرَتْشَي ب نأ : َوَهَو

 ُهَلِعَع اَمِل ٍلْثمْل 6 رج هلق لمَعْلا يف عوُرشلآ دعب ُكِلاَمْلا حسم نو

 بجي ْمَل عمت اذ هِعْفَر ىَلَع طيِلْسَتلَأ يِضَنْقَي ِدْقَعلآ َراَوَج ّنَأل ؛لِماَعْل

 هْيَلَع توفي الق ٠ اًمرتخُم َعََو لِاَعْلا َلَمَع ّنِكلل خوفا ٍرئاَسَك ىَمَسْمل

 . ذم ةَرْجَأَوُه َو ِهِلَدَب ىلإ َعَجَرَف

 . ىناثلا نك دل َوهَو ءاهيف ةَعيَّصلَ : ْيَأ قلاَعَجْلا ظفل : ْيَأ «(يِهَو)
 م

 314 م
 7 ًْ سا عام ِ 37 5 - عر . . 0008 هةموو ارعم

 نم عاض امل مسأ يش يتلا (هتلاض در يف) ةدكَذ مدقتملا دِقاَعْلَ (طرَتْشَي ب ْنَأ)

 -. ٍةَعِتْمأَو ٍلاَم ْنِم اًضْيأ اًماَوِس اَم ٌدَر يِف أ رْيَغَو يرمز ُهَلاَ اَمَك ناَويَحْل

 عسا لح ص

 و

 .اليِلَق وأ َناَك اًريثك (اًضَوِع) ٍبْوَن د ةَطاَيحَك ٍلَّمَع يف وأ ءاَهوُحَنَو

 بوُلْطَمْلا ىَلَع ُّلُدَت ِةَعيِص ىَلِإ ْتَرَقَتْفأَف ٌةَضَواَعُم اَهَنَأل ؛(اَموُلْعَم)

 ٍلْوَقب ٌدَحَأ َلِمَع ْوَلَ ةَعيِص هَ ًطَرَبْشُي آل ٍلِماَعْلا فَرَط فالخب ةَراَجِإلَك
 َدَعِل ُهَل َءْيَش اََف ءاَبذاَك َناَكَو ءاَذَك ُهَلَق يِدَِع َدَر ْنَم ٌدْيَر َلاَق : َيِبتْجَأ
 لاو ققي ربخفلا َناَك نإ همّ ام اَم ِدْيَز ىَلَع ُهَلَق اًقِداَص َناَك ْنِإَ ءماَريْلال

 1 ماريو ِمِلاَع ريغ ِْيَز َدِبَع ةَرْوَل اَمكَرْهَ
 نه نِإَف ٍرْغُجْل َنِم ُهَطْسِق ِنّيَعُمْل ِناَكَمْلا َّنِم َبَرْقَأ ْنِم ُهَدَر ْنَمِلَو

 كك ُهَلَف ائَرخَأ ةهج نم هلثم نم هوَ ٠ قيال مدل ل قي لف ني دعب

 ٍضَرَعْلا لوُصُحِل ٍلْعُجْلأ

 م رتْشُيف «لْعُجْلآ َوُهَو ِثِلاَلأ ٍنكُولأ ل5 َراَشإ اموُنمَم اًضوهه :ُوقَ

 ل امج وأ ةساج وأ لجل عن مب ال ام ءْنَمَّتلَأ ىف طَرَبْشُي ام هيف



 .ٍلْغُجْلاب هِلهَج َعَم ِلَمَعْلا يف ُبَعْرَي َدَحَأ ُداَكي با ُهَنَألَو ِلِماَعْلاَو ِلَمَحْلا يف
 فل دوُصفَم لصَْي ال

 ينتج ل يطق موق خيرا ثنا 5 لَمْ يف َطِرْشَ

 ءاَذَكُهَلَق يِلاَم ىّلَع يلد نَم لاق نك هَْلَع نيت اف لَو هيف َةَلُك ال
 اَم َّنأل ؛ ةَفْلك هيف َناَك ْنِإَو بْضَغ ِوْحَنِل ُةَولأ هيلع َنّيعَت ؤأ ءِرْيَع ديب ُلاَمْلَو

 < مموو 2

 باح ب اذ نو «ضوب نال ل عز لَ امو هذ فلك ١

 آل 0 ؛ هيواَق» يف يوري هلكت اَمك ٌرئاَج نإ دي ارد

 لع دقَْلا ْحِصَي يِذلأ لمْ َناَكأ ءاَوسَو «دشْبَق رفا تق ثدي ْدَق ُهَيِقَأت

 مل ْنِإَف «ىلؤأ ْلَب ٍضاَرِقْلا يف اَمَك ةَج جا ل ردع الوم أ تو

 .٠ .لجلا لاميخأ ىلإ ةَجاَح آل ْذِإ ُهطِبَض َرْيْثغأ ُهُمْلِع ْرّسْعَي

 هه

 هْيَلَع ِدوَقْعَمْلا ِلاَمْلَأ نم اَهَرْيَغ َّدَر ْؤَأ .ةلشل 3 عكر[ [اًذَِف ملال
- 

 2 7-0 - م وت



 144 ٌيِنيبْرْشسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 . طْؤوُرْشَملَأ ضَوَعْلَ

 لْخُجْلا يِف َفَرَصَتَي ْنَأ ِكِلاَمْلِلَو هِِلَمَع ِهَلَباَقُم يِف (ُهَل ٌطوُرْشَمْلا َضَوِعْل

 ٍلَمَع نم غال لبق هينج رب أ .رصنت ذأ ةئانز لعل طم يذل
 ِنَمَز يف متل يف ُروُجَي اَمُك ُهَدْعَب مَ عورتا لبق َناَكَأ ِء سياتل
 ُهَلَ : َلوُقَي هن .ٌةَرْشَع ُهَلَق يِدْبَع در ْنَم :َلوُق أك نلؤأ لب ٍراَيخل

 ْنِإَ مهو ُهَلَف :َلوُقي مث اتي هَ هكر ْنَم : : َلوَقَي أ ؛ةَسْكَعْوَأ قَسْيَح

 ام ٍلِماَعْللَو نيالا ٌءَدنلأ ٌربتغَأ لققلا يف مرش لق كي ٌلِماَعْلأ َعِوَس

 م ؛ لثِمْلا ةَرْجَأ َّقَحَ َقحَمْسأ عوُوشلا دب ناك وأ ُلِاَعْلا ةَمْسَي َهْسَي ْمَل ْنِإَو هيف َرِكُذ
 يِضَنَقَي ٍلَمَعْل هنأ كيلا نب غفلت ءلوذ عنف رجلا َءاَدَتلأ

 عَ ْنَمَو ةَصاَخ َلَوألآ ءاَدْلآ َعَِس ْنَم َلِهَع ْوَلَف . لما ةَرْجَأ ىلإ عوج

 ىَمَسُملا فضن يِناَلأَو لثمل ةَرْجَأ ٌفضِن ُلّوَألأ ّقَحَتْسَأ َيِناَثلَأ ًءاَدنلأ

 د

 ْن

 9 ِلَمَعْلا عيِمجِل َرِكَذ اَميف ٍلْئمْل ُهَرْجَأَو ُىَلِعْلا عاَمّسلآب ُداَرُْلآَو

 تو

 ِكِاَمْلآ لقرب آلا َتاَم ْنَأَك ءهِلوُصُو َلْبَق ُدوُدْرَمْلا َفِلَت َْل :ٌةّمِيَ
 وَ )ليتل هل ذ وأ | ؛تِصْعوأ هس راق بري ذأ .قيرطلآ ضختب يف

 لاجغألا فقتي نأ ٌّكْنَع ّجَحَي 7 نم ارت ول ام فالخب 050 ل



0 
 م يب ِظاَقَْأ ّلَح يف ٌعاَْمإلا 4.6 كحاب

 [ ِةَرَباَخُمْلأَو ٍةَعَراَرُمْلا يِف ]ٌلْصَق رص

 هَ ص

 .َلِعَع اَم ِرْذَقِب ةَرْجَألآ نم ٌّقِحَتْسَيَف ٍذِئيِح َتاَمَو

 ضب َلَصَح ْدَقَو ُباَونلآ ّجَحْلا َنِم َدوُصَفَمْل ّنأب اَمُهََِب اوُرَفَو
 ديس نع َقبآلآ 5 َدَو اَذِإَو ءِدوُصَقَمْلا َنِم ٠ ةْنَش ْلُصْحَي مَ اَنُهَو ءِلَمَعْل

 ٌلْبِق َسْبَح اَلَو ءويِلتلاب َقاَقحتْسالآ نأ ؛ لْغُجْلا ضنقل ُهُْسْبَح ُهَل َسْيلَ

 قَدَصُيَو كَمْ بلع هَ ام ءاقيتشال ُهسِْحَي ال اذكو يق ةاقْحَتْسالأ

 ل َلاَقَق هيف المخ نأ لاَ لئْجلا طرت دك اذإ هنيمتي ُكِلَمْل
 رعب هع هع

0-8 

 هل

 نب

 35 كَ 0 َلْصَألا نذل ؛ هسفنب ب ٌّعَجَر اَمَّنإَو 52 مل ل : لاق

 م هلأ غارق دَْب لُْجْلآ رد يف ُلِاَعْلآَ ريغ وَأ ِكِلاَم ْنِم ُمِرئْلُمْلا فَلَتْخآ

 يف اًمكتْأ ول اَمَك لمْ ُهَر َرْجَأ ٍلِماَعْلِل َبَجَوَو ُدَقَعْلا َحِسفَو اََلاَحَت

 . ٍةَراَجِإل
8 

 ضل ِءاَرِكَو ِةَرباَحُمَل أَو ِةَع ٍةَعَراَرُمْلأ يِف ّلْضَف

 ُرْذبْلاَو اَهْنِم ُجُرْغ ٌرْخَي ام ضْبب اَهَعَرْريِل ٍلُجَرِ ضزألا ُميِلْسَت ةَعَراَرْمْلاَ

 .كِلاَمْلأ َّنِم
 22 لهآ

 . ٍلِماَعْلآ نم َرْذَبل كل َدَعَراَرُمْلأك ةَرَباَحُمْلاَو

 . يأس ضْألا ُءاَرِكَو



 017 0 000 هادو

 ْنِم اًموُلْعَم اًءْرُج ًءاح ُهَل طَرَشَو اًهَعَرْرَيِل اًضَأ ٍلْجَر ىلإ 0 اَذِإَو

 ْرْجَي مل اَهِعْبَر ءةربشم ساهر

 ةَعاَرّزلأ تْكَص اًهيِف َعْرَز آل ٌضَْأ اََنِعْوَأ َناَك دلْخَن ِرَجَّشلأ َنْيَب َناَك ْرَلَ
 ٌلِماَعَو ٌدَقَع َدَحََنَأ ِنِ َكِلذ ىَلِإ ٍةَجاَحِْاَعَبَت رَجَّشلآ ىَلَع ٍةَفاَسْمْلآ ََماَََْع

 يغسل ِرَجَّسل اف َرْسَعَو ةاَقاَسُمْلأ لِماَع َوُه َةَعَراَرُمْل ٌلِماَع َنوُكَي نب
 ٍناَءْرْجْلا َتَواَمَت ْنِإَو :ةّيَِّبلا ليصختتل ٍةَعراَرُمْلا لع ُةاَفاَسْمْلآ ِتَمَدْقَو

 . عْرَرلأَو رمْشلآ َنِم ِناَطوُرْمَمْل

 اًَمِدوُرُو مَدَعِل ةاَقاَسْمْلِل اًعَبَت حِصَت الَف ُةَرَباَخُمْل (ةَعَراَرْمْلا» : :ب َجَرَخَو

 ىلإ) ٍفّدَصّتلأ ُقِلْطُم هَقَ) ْنأب َةرَباَحُمْلا وأ َةَعَراَرُمْلا ِتدَرْفَأ (اَذإَو)
 .كلاَمْلأ نم ُرذَبلَأ َناَكَو (اَهَعَرْرَيل) .اًهنم ُهَنَكَم : َْأ (اًضْرَ ٍلُجَر

 ءِثلُتلَأَك (اًموُلْعَم) ءاليِلق أ َناَك اريك (1ءْزُج) ٠ ٍلِماَعْلل : ْيَأ هَل َطَرَشَو)
 طَرُشَو لِماَعْلأ َنِم ٠ ُرْذَبْلا ناك أ َةَعَراَرُمْلب ىَّيَسْمْلا َوْهَو ء(اَهِعْرَر ْنِم)

 لل «نيَقروطلا يف (جَيْمل) ةرباَحُمْلاِب ئَمَسْحْلآ َوُهَو وم اَمَك ِكلاَمْلَل

 ٌيِراَخُبْلا] ا ِنْيَحِيِحَّصلَا» يف يال ِنَعَو «[1544 :مُقَر مِلْسُم يف لوألا ٍنَع
2 

 ٍةَعَفْنَم ليِصْحَت نأ اًمِهيِف عنَمْلا يف ف َمْعَمْلَأَو «[1 5 :مقَر ٌدِلْسُمَو ؟9981 : مُكَر

 اهْنِم ْجْرْخَي ام ضب اهيف ُلَمَعْلآ ِرْجَب ْمَلَق ةَراَجإلاِب ةتكذُم ضرألا
 ل هيَ راجل ُدَقَع ٌنِكْمُي آل ُهَنِإَف ٠ رَجّشل لآ فاللخب يِشاَوَمْلَأك

 هر

 هيَلَعَو َرْذبْلا مَ َعَِّرلأ نال ؛ لِماَعِْل ِةَرباَحُمْلا يف ُنَمُمْلآَو ِةَجاَحْلِل ةاَقاَسْمْل



 , َةَّضِف ؤأ بَّهَذب اَهاّيِإ هاّركأ ْنِإَو 5 06 مايا ناس

 هَلَعو كلم همن هنأ ؛ ِكِاَملِ ع َةَعَراَرُمْلأ يِفَو ءضزألا لدم ُهَرْجَأ ِكِلاَمْلِل

 ٌءاَوَس ءهتآلآ ْنِم هب ُنّلَعَي اَم ٍلَمَعَو ِهياَوَد ٍلَمَعَو ِهِلَمَع ٍلْثِم ُةَرْجَأ ٍلِماَعْلل

 للكل ضار ىف هريظن ْنِم اًذخَأ «ال ْمَأ ٌءْيَش عّْرلأ َنِم َلَصَحَأ

 ْلّصْخَي ْمَل اَذِإَق .عزرلا ٌضَْي هَل لضختي الإ هيَقَم نال َضْري
0 1 71 27 1 0 

 َةَرْجَألَأ ٌقَحَتْسَأ ِكلاَمْلل ةَعَمتَمْلأ لك َفَرَصَنَأَو

 َرِجَأَتْسَي نأ ٍةَعَراَرُملاِب ضزألا ٍداَرْف ٍةَروُص يف اَمُهل لعل لْغَج ُقيِرْطَو

 رضا يف َرَخآلآ فضلا ُهَل َعَرَْيِل اًعَباَش ِرْذَبْلآ بيب َلِماَعْلا ُكِلاَمْل

 َو اًعِئاَش ِرْذَبْلا فضي َلِماَعْلأ رج انني وأ عياش ضؤألا تفي هيَ

 يرش فأل فرب نيالا فشلا َعوزيِل ٌكِلذَك ضألا عمت

 اًمهدَحَأل َةَرْجَأ لَو ءِةَمَصانُمْلا ىَلَع عَّْرلآ يف ِنْيَكيِرَش ِناَنوُكَيَ «ضزألا

 .عّرأ َنِ هين رْدَفب ضرألا فَ ْنِم سَ لاَّ ؛ رَخآلا ىَلَع

 يف امل لا لج قيَطَ .عنلا نم بهن رذقب تتفنم نم كمل

 نأ وْ َرْجَأ لَو ةَرَباَحُمْل

 نم اًمهرْيغَو ةَّدَمْلَأ ريدقتَو ةَيْؤّرلَأ ةّياعر ْنِم ِةَراَجِإلأ ِهِذلَه يف َّدُب الَو



 00 ٌينيِبْرَشلا بيِطَخْل َدَمْحَأ نْب ِدّمَحُمِل

 . َراَج هتَّمذ يف اًمولْعَم اًماعط هل طّرش ؤأ 04 سد .٠ هور ماسلا < ©« ر< .ء
 م 6 ٠ و 5
 | ِتاّوَملا ءايحإ يف ] لصف

 (هِتّمِذ يف اًموُلَْم اًماَعَط ُهَل َطَرَش ْوَأ) . ٍباَئلآَو سولُفْلاَك ضوُرُعب ْوَأ ءاَعَم
 ِبَهْذَمْلأ ىَلَع َكِلَذ (َراج) يِرَيْكُمْل َدْنَعَو ُهَدْنِع ُهَْفِصَو ُهُعْوَتَو ُهسْنِجَو ُهُردَق
 . َعاَمْجِإلأ هيف ْمُهُضْعَب لَن لب ءصوُصنَمْل

25 26 

 اًهُدِئاَوَفَو اَهَدَهَحَتَي ؤأ ءاَهْيَلَع َلَمْعَيِل َةَباَد َرَخآ ٌصصْخَش ئّطغَأ ول :ُةّمَِ

 ىَلِإ َةَجاَح اََف ةَباَدلآ ٌراَجِيِإ ُهْنِكْمُب ئلوألا يف ُهَنَأ ؛ُدَقَعْلا ّحِصَي ْمَل اَمُهَنْيَي

 .ِهِلَمَعِب لصْخَت ال ُدِئاَوَمْلآ يناثلا يِفَو ءٌرَرَع هيف اَهْيَلَع ِدَمَع ِداَرِيِإ
 ُكِلاَمْلأ ُهَل َّنِمَض َلَعَمَف اَمُرَد فْضِنب ِهِدْنِع ْنِم اَهَفِلَْيِل ُهَل اًَماَطْعَأ ْوَلَو

 ُهَل ٌطوُرْشَمْلا ُرْدَقْلآ َوُهَو ٌرَدلآ فْضِن ِكِلاَمْلِل ُرَخآلآ َنِمَضَو ءَََلَعْل

 . ضوُعَب ةَلَباَقُم ُرْيَغ اهَنَأل ؛ةَباَدلآ ٌنَمْضَي لَو ءِدِساَف عْبَب مُكُحِب هِلوُصُحِل

 ىَلَع ٌنوُمْضَم ٌطوُرْسَمْلا ُفْصَنلَاَف َلَعَنَف ءاَهِفْضِنب اَهُفلْعَتِل :َلاَق ْنِإَو
 . رَخآلا فضَتلأ َنوُد ٍدِساَقْلا ِءاَرَشلأ مْكُحِب هِلوُصْحِل فِلاَعْل

 م م6 م ا ا

 تاَوملا ءايحإ يف لصف



 ) عاج يِبأ ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَْفإلآ ( 450:

 اًملمم 20000006 3 32 0. اس املا ءايخاَه

 2 52 وسلا ل د ل ٠ 5 ر د راج هر َوَمْل ءاب حض
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 2 0 01 2 سمس ست 8 ل 0 _ م

 دحال تَسيل اضز رمع نمل :ريخك «زابخأ

 ل :مقَر 070/5 ُدَمْحَأَو :مقَر 2877 /1] ٌيراَخُبلَأ ُهاَوَر اهب 29 : : 0 / 1201 ىو

 ص

 ١65١ ١|[. :مَقَر 2151/1 ُنِقَهْيَبْلاَو ؛٠ 1 : مقر 2707 : ةَحْفَص ٍدوُراَجْلا نب

 0 ذ ف ُهَرَكَذ امك ٌتَحَتْسُم ّوه ْلَب .(ٌرئاَج ِتاَوَمْلَ ٌءاَيَحإَو)

 هج اَهيف ُهَلَف َهَيْيَم اًضزَأ اَيخَأ ْنَم» :ثيِدَحل ُيِرَونلأ ؛ هيلع ُهَقَقاَوَو

 يِف] 08 ُهاَوَر ةقَنسَو َوُهَف اهني "وقرأ * ُبالْط : ْيَأ ؛يِفاَوَعلأ ٠ ِتَلَكَأ

3 

 : (ِنْيَطْرَسِب) ُهاَيْحأ اَم يِيحُمْلا ُكِلْمَي امن

 ُضْرَألا ِتَناَك اَذِإ ِفّلَكُم َر َرْيَغ ْوَلَو «(اًمِلْسُم يّيَحُمْلا َنوُكَي ْنَأ) : : لود
1 00-7 1 

 هيف َنِذَأ ْنِإَو رفاكلا فالخب ءال أ ُماَمإلأ هيف َنْذَأ مّرَحب ْوَلَو مالْسِإلآ دالبب
004 

2 

 .انراَدِب هيلع ٌعِيَتْمم َوَهَو «ءالْعَتْساَلَاَك نذل ؟؛ ماَمِإِلَ



 ٠4.ه6ه ٌينيبْرَشلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 203 هاو و و مه هاس مل مَ 2 ع

 . ملَسَمِل كلم اًهّيلع ٍرِجَي م أ َةَرُح ضْرألأ َنوُكَت ْنَأَو

 لَو ءاَنِراَدِب داَيِطْصالَو نشاشيتخ الو ُباطِتْخالَأ ِنَماَتْسْمْلآَو ّن ٌيّمَدلِلَو

 لوألا فوُقْؤْلأ ّقَح قْلَعَتِل ءِّم اَلَو َةَِلدْرُمْل الَو َةَقَرَع يِف ءاَيْحِإ ٌروُجَي

 ا
42 

 جبجَحْلِل َُمُي ُهَّنأل ؛َكِلَذب ٍبَّصَحْمْلا َقاَحْلِإ يِغَبَْيَو : ٌيِشكْرَّرلأ لاَ
2-32 

 نيش اًيخأ ْنَمَف «ٌجَحْلا ِكِساَنَم ْنِم َكِلْذ َسْيَل :ن خيارا يول لاَ نك
 « مكمل رخ اكو .نقتأ .ُةكلَم هن

4 

 نودي ام فالخب ءاَهَنَع ويمن اهواي مِلُمْلَذكَ :هيف انيَلَعَرَرَ

 .ْمُهَل ضألا نأ ىَلع اوُحِلوُص ُدَقَو اَهْنَع

 ءاّيحِلَ اَهَكَلُم ذا ري يبل (ْضْرَألا نوُكَت ْنأ) : يِناَثلآ طْرَّشلَأ (َو)

 هر الَو(ملسل كلي اَلَعرَْيْمَ) يتلا يه يح
 ؤأ َناَك اًمِلْسُم هكلاَمِل َوُهَف ءاَباَرَح َناَك ْنِإَو ءُكلُم هْيَلَع ئَرَج ْنِإَ

 يَأَر ىلإ هيف ُرْمألأ ءٌعِياَض ّلاَمَف ٌةيِماَلْسإ ٌةَراَمِعْلأَو ُهَكِلاَم هاي ْنِإَف ارِفاَك 3 4 0 مدع م 0 م 2 2 هلزإع 2 ًَّ

 قيما

 روُهَظ لإ ٍلاَمْل أ تي ىلع ضاري أ مَن ظْفحو هب وأ هظْفِم يف متإلا

 انوُبْذَو مِهِدالبب ناك ْنِإ ْمَحَن ؛ِزاَكٌرلأك ءاّيخإلاب َكلمُيف ةَيِلِهاَج ذأ هكلاَم

 الو .ءايخإلاب كلَ الان ُِاَطَق ْمُهَل ضألا َّن َّنَأ ىَلَع اوُحِلوُص ْدَقَو ُهْنَع

 ' خلا ٍضْعَب نم طَقَس « مِلْسْمِل ّكْلُم اَهْيَلَع ِرْجَيْمَل : لوك 0(



 « ءاَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَْمإلأ 2 ١

 اَم ِرِماَعْل ُميِرَحَو ِهرِماَعْلأ ِكِلاَمِل ٌكوُلْمَم هنأل ؛ ٍرماَع ميِرح ءايخإلاب ُكَلُْي

 ممَتجُم َرْهَو د دان ٍةاَيَحُم ةَيرَقِل ميِرَحْلاَف :ياَلاِب عامنا اقتنالآ ِماَمَتِل , لإ خاسخُي

 يزن وع هو لي حسو ءاَهوحَنَو ٍلْيَخلآ م كَنْرُمَو ..ثييكلي قل

 ٍناَيْبُص ِبَعْلَمَو م : منغ حاَرَمك اًَهُوُحَنَو ٍنيِجْرِسَو ِداَمَر ُحَرْطَمَو «هيف خان

 ناك ْنِإ بالود نو ب نأ ضْوَم ة ةايحم 5 ءاقينأ رثل ميركل و ل

 نإ ةَباَّدلأ ْدَدَرَتْمَو ءَءاَمْلَأ ( خرا هن كش ىِلا ضمك ءاَمِجوْحَنَ

 ِءاَمْلَأ ٌبَصَم ْنِم ٌجُرْخَي اَم هيف ُحَرْطَي يِذْلأ م ُعِضْوَمْلاَو ءاَهب ٌءاَقَتْسالأ

 ءاَهٌراَيِهْنأ فيخ ْو 3 مام نصف فت امرا ءهوْحَن

 لَو حْزاَ عِضْوَم ىلإ ج اَنْحَي الَو اَهِتَواَحَرَو ضزألا ةَبالَصِب َكِلذ ُفِلَتْخَيَو

 ْ . ايا رب يف دم ام هِيَ

 . جلت َةَس ةَساَنْكَك ٍداَمَر ُرْحَن وشن حَرطَمَو اِناَرْذُجِل ءاَنَِو ٌدَمَم ِراَدِل ْميِرَحْلآَو

 ّلَعْجُي اَم َّنأل ؛اَعَم اََّلُك ْتيِخَأ ْنَأِب روُذدب ٍةَفوُفْحَم ٍراَدِل َميِرَح الَو

 لمْ نم لك ُفْوَصَتَيَو ءاىرخأل اميِرَح ِهِلْمَج نِم لوب َنْبَل اهل اًميِرَح
 أ ِءاَم َرْب رَمَح ْنَمَك هِهِلاَم فالْنِإْوَأ ٍراَجِررَص ىلإ تأ نإ َةَداَع هِكْلُم يف

 ناس ه م -1

 َرَواَج ْنِإَف «هرْثب ُءاَم ٌنْسَحْلا يف اَمب َريَغَت وأ ءوِراَج ٌراَدِج هب َلَتْخآَف ٌنَْح
 0 هر يم ل 2 د هه 8 8 ع 2 7 - را 20 17

 ا «ةينب الا جعزا افينع اقد قد ناك ءهيف ْرَواَج اّمب نوض َركذ اًميف ةداعلا



 03 داحك 5 2 قا 03 اولا ع
 ةنوُحاطَو ٌداَبَطْضِإَو اًماَمَح َنيِزاَّرَب َتيِناَوَحِب ْوَلَو ُهَكْلُم َّدْحَتَي ْنَأ ُهَلَو

 لل را
 ع

 ُْضَي ال َكِلَذ َّنَأل ؛هِدوُصْقَمِب ُقيِلَي اَمب نار َمَكَحَأ ْنِإ ٍداَّدَح َتوُناَحَو

 .ةهيرك َةَحْئَِر وختب َكِلاَمْلأ ّدَض ْنِإَو َكْلُمْل
 يبل (ِةَداَعْلآ يِف َناَك اَم) اَعْرَش ُتاَوَمْلآ هب َكَلْمُي يِذلآ «ب (ءايخإلأ ةَعِصَو) م 7-2 ها سوس يدوو 2 0 م 00

 ِضَرَعْلا بسحب كلذ ُفِلَتْخَيَو «(اًيْحُمْلِل ٌةَراَمِج) ُهّلْثم ُدْعَي يِذَلأ ُفْرْعْلأ ىه
 يذ 2-4

3 

ْ 
1١ 

 هه زيي طموخت نكنم يفق كلير اع نعول أ طا 4
4 
 ع

 ِفْقَسَو باَب ُبْضَنَو «ةَداَعْلا بَسَحِب َبَّشَح حاَوْلأ زَأ نيط ؤأ نبل وأ ٌدْجآب

 هم هآ و 2 2 2 2
 ا 2 9 هس 6. 1 و 534 ت6 و .ّ 0_0 22 هر ها

- 

 لحل

 هه

 انج ١م

2 َُ 2 

 ريغ نم ٍراَجْحأ وأ فعس بضتب ل روختلا وِفكَي ال َو ةَداَعْلاب الَمَع فقتل

 ِءاَنِب

 نع اًيحملا لصفنيل اَهلْوَح 5 وشو بضقك بارت وخن عج ٍةَعَرزم يف

 الإ غر مَ نإ اهّئرَح زبتخن 2 بو .لئتسم مشكو ٍضْفَخْنُم مطب اَهّتيوَْتَو يَ

4 

 ِءاّم ةَئْهَتَو ءَةَعاَرّزلل ايه ُهْنِم َدْب الق ٠ اهيل قاسي امب لِ سيتي مل ْنِإَف «هب

1 

 8ع
17 

 .ةاَتْعُم طم اَهِفْكَيْمَل ْنإاَهَّ

 مسا رم هه وك بوس 24 0 هكد 5 06 .ءا

 بّسَحب هل ِءاَم َةَئيْهَتَو هِضْرأ لْوَح بارت ِعْمَجِب ْوَلَو طيوخت ٍناتْسُب يِفَو
 . ِناَنْسْيْل ْمْسأ ضزألا ىَلَع َمَقَيِل سْرَعَو ةَداَعْلأ



3-7 5-5 

 . ب د ع دي 0 0 0 ةس اه سوكر 6م هاو أ - كاد عشا ه5 هم

 تصن وأ .هتيافك ىلع دري و هئايحإ لع رِدقي ام ءايحإ يف رس نمو

 م 38 را ل 1 5

 و ءر دل رجحتمف م 1 و ءراج - روس َمُهَو رْدَقْلا كلذل *ٌيَحَتْمَف ُءاَمِإ ُهَل َُعطَتَأ أ «راجْخأ بْسَتَك َةَمَالَع ِهْيَلَع

 مهو ساو ى ماس 4 وير وكب وسو 2 7 02 - ٍِ و عج 3 مو

 ةذلذم اف تلاط َولَو هكلم ٌرخ هايحا ْنِكللَو «هريغ نود هل قحتسم

 5 2-5 7-5 هر 2-5 له 2-2 .٠

 هةر ماوي 07 .بع  ياقمت !؟ 0085ه 5 2.8 سهر 86 ينس ةهعم اك و يي لي
 ردعب ا ٍنإف ٠ ا وأ يحا مامولا هل لاق يخي ْملَو ٍرذع الب هرجَحت
 - هت 20 9-5 و

 هر مم
 . ةبيرق ةَذَم لهمأ

 2 م 9 3

 ا 0

 أ َنِدْعَمْل ُكِلْمَي اَمَنِإُهَّنإَف ءِءاَّيْخإلأ َلْبَق ُهَمِلَع ْوَل ام هروُهظب َجَرَخَو

 ُهْدْيْغَو َةَعْفَرْلا نْبَأ ُهَحَج ُهَحَجَر اَمُك ٍرِماَّطل نود

 . هيبتا
 200 2 2 نإ معو 4

 نآل ؟هل , د 4 ُك مهب #0 7 عم اًهئايحإب 4 امي الق وت 3 ؛ ام
 هذآ 0

 و

01 

١ 0-4 

 ملا

 ّنِم ةَحاَبْمْل ُهاَيِمْلاَو ءاَهَوْحَن ْوَأ َةَعَرْرَم لَو اَناَتْسُي لَو اَراَد ْذَحّتُب آل َنِدَْمْل

 يِوَتْسَي ٍراَطْمَألآ ل وُيْسَو اَهِرْيَغَو ٍلاَبجْلا يف ِنوُيْعْلآَو ِتاَرْفْلاَو لبلاك ةيدؤألا

 َلاَق .74177 :مُقَر 2451/9 هّجاَم ُنْبَأَو ؛"4الا/ :مقر دود وُبَأ] ربخل ءاّهيف ٌنمانلا

 4111١6 :مُقَر ١١/ 23١ ُنِناَرَبَطلاَو ؛؟574 / ه ُدَمْحَأَو ؛ٌففيِعَض ٌداَنْسِإ اًذنَه 8١: /* ٌيِريِصوُبْل
 80ه رس سس 576

 ءالَكْلأَو ءِءاَملآ : يف .ةثالث يِف ٌءاَكَرْش نسانلا» :[:090 :مُهَر 198/4 َئِمَكْيَدلأَو



 ٠ 0 00 9000000 < ية اهدا

 ْنَأَو  ِهتَجاَح ْنَع َلْضْفَي ْنَأ : َطْئاَرَش ةَنالَتب ِءاَمْلأ ُلْذَب ُبِجَي
 : هتمئهتل وأ هَل هيَ هنلإ حاتخت

 داَرَأ نإ ءَعاَمْجِإلَأب اًهَعاطَقِإ ماَمِإلل و اَهُرُجَحَت ٍدَحَأل ْروْجَي الق ءاراَتلأَ

 ىلغألا ىَمَس ْمُهْنَع ُءاَمْلأ َق ََه َةَحاَبُمل ديل ص ٍمِهِضَرَأ يْفَس ِرْفَس ٌمْوَق

 «َكِلذب ئَض هلك هلأل ؛ نييك علي ئََح املأ مهن لك َسسبَحَو «ئّلغألا
 اذلَم ْنِم ذخأ اَمَو يقّسِب فرط لك د رأوا يضدأ يف داك د

 حيِحّصلا ىَلَع ْكَلُم َكِلَذ وخَن ؤأ ِةَرْفُخ ؤأ ةكزب ؤأ ِءاَنإ | يِف حابُمْل ِءاّمْلأ 0١
 ١ . شاشيخالاَو باطيخالاك

 لَب كيِلمّتلل ال اوم ٍش راحو 0 هيف رِذْنُمْلأ ُّنْبَأ

 الل " ةذات ا ب نَحَأ وه يس و 0 ىلإ َقَبَس قبس نم ١ : ِثيِدَحِ

 : مقر 4 ٌءاَضلاَو ؛509١١ :مَقَر ,«5/5 يقمن ل ءل0ا/ا :مُقَر

 ٍدفاَسْلا ُكْلْمَي هكْلُم يف وأ ِكّلمَّتلِل ِتاَرَمْلَا يف ُةَروُمْحَمْلآ رْيبْلاَو 4
 .نّللاَو ِةََمثلاَك هكْلم ُاَمَن اجد ؟اَهَءاَم

 ني

 : ُلَوَألآ ُةفِرَْتَس امك نسب ْلَب (َطئاَرَش نالت ِءاَمْلآ ُلْذَب) هْيَلَع (ُبِجَيَو)
 ةراعوم

 : يِناَلآ طْرَّشلأ (3) ِهِعْرَرَو هِرجَشَو هتيش يِشاَمو هَل (هيَجاَح ْنَع َلضَْ نأ

 ريغ بشل برش ْنَع نم لِضاَقْلا لذ بَ «(وِسنل هر ريغ هَل جاَْحَي ْنَأ)
 ها اس سا سد

 نع لضف ام ُلْذَب ُبجَي : : يأ «(هتّميِهَبَل وَأ) : ُّلْوََو ؛َنيئِمدآلآ َنِ مّرمخُمل

 : مكر «ُيِراَخْبْلا ا ِنْيَحِيِحَّصلأ١ ِربَخِل ةئرخملا : ريغ ٍةَميِهَبَل ِهِعْرَرَو هتيشام

 . هَةاَكْلا هب اوُمَنْمَتل ِءاَمْلأ ّلْضَق اوُكَنْمَت ُهنْمَت الا :[1035 :مُفَر ٌيِلْسُمَو 8007
 2 د



  4٠١ءاَجش ىبَأ ِظاَمْلَأ لح ىف ٌعاَْفإلا «

 نّيَع ؤأ رئب ئِف فلختسي امم نوكُي نأَو .  1أ "00 0 ماي ص م .٠

 07 م6

 ولف :َلاَق ءةّرِجاَتلأب يزول اَهَدَيَقَو ةَجاَحْلا ْكَصْمْلا َىَلطأ :ُهيِبْنَ

 . ُتلْخَسْمُم ُهَنهل ؛ةُلْذَب بَ واحلا نات ين لإ جاتو نأ نعل

 اذكر ءٍةاَلَّصلأ ِكِراَنَو ضخ يناَّزلأك ُهْرْيَغ ' مَريْخُمْلا» دْيَقِب ب جَوَحَو

 ٌروُقَعْلا ُبْلَكْلآَو ييِرَحْلاَو ُدَتُْمَْو .«ةضؤْرلا» يف عصا يف ءرْضْوْلا كرت

 ُبِجَيف «ٌحَبْلت ال اَهنأ ّمَصألا َّن نِإَف ةَمَرَتْخُم ْتَنْطْو اذِإ ةلوكأملا ةَميِهَبلَو
 م

 . اهل ُلذَبْل

 0ع

 6 د1

 هم

 اًمم) مدع مَع ٌلِضاَفْلا ُءاَمْل نوحي ْنَأ) :ُتِلاَئلآ ٌطْدَّشلا (2)

 يِف (ِنْيَع وأ ِرثب يف) . ٌةديَغ ٌءاَم ُهَفلْخَي : ْىَأ «لوُعفَمْلل ِءانبلاب (ْفَلْخَتْسُي

 وق ٍدوُدْسَم ضْوَح وأ ِء اَنِإ يف َراَْلاَك ْفَلْخُم آل يذل اَعَأَو 2
6 

 ال فالختسالا ةَروُص يف ُهْنأ َقْدَمْلَأَو 1 حصل َلَع ه اْضَت ذب وار رب

 .ِهِرْيغ يِف هفالخب ٠ لقسم يف لإ جايخالاب در 2000
 رو ؛يِئاَوَملأ 4 ٌةاَعْدَت 3 ذك ِءاَمْلَ بْرَق َنوكَي نأ :ُِباَرلأ رخل

 ءيلْسُمَو ؛ 77207 :مق َر ءٌىئِراَحْبَل أ (ِنْيَحيِحَّصلأ» ِرَبَحِل ِبّمْذَمْل ىلَع ُتِجَي

 كا اومن ِءاَمْلَأ لْضَف اوُعَنْمَت آل» :[1033 :مُقَر
 هو

 نإ ثْيَح نم : يي
 2-2 :ُم ْدَقَف ِءاَمْل َنِم َعِنُم اَذإَف ءِءاَمْلأ برق ىَعَرَت امن ةيِشاَمْل

 32 د ةم ام همر وع 02 هس هر. 1ع

 الإَو ءاَحاَبم ًءاَم لكلا َدنِع ةَيِشاَملا َكِلاَم َدِجَي ال نأ : نسماخلا طز
 2 ال م مور هم 0



 هِاَم ىلإةيِشاَمْلا دوُرو يف بلا بِحاَص ىَّلَع نويل نأ: نيالا طش

 ا هنأ ؛ دكا ضلت حرز ةنزخل يات بج
0 

 ُةّمزل ْتْيَحَو 3 ءَمْلَأ فالخب ُلوُطَي ِهيْعَر ُنَمَزَو الأ يف ََوَمَتْيَو ءِلاَحْلأ يف

 اما لِ وب ٌرَْ ْمَلنإ فبل ووو نم اهم نأ هَ ةَيشاَملل ِءاَمْلَأ ُلْذَب

 طغت عَ عض ذوي ضو هنأ زي ل لذبح م

 .[1616 :مُقَرل مِلْسُم ُهاَوَر ر ٠ ِءاَمْلَأ لضَق عْبَب ْنَع يهتلأ ةَحِصِ

 8 1 < رث90 هر لع 2 ِ

 . ءاقتْسالاأ ملا ةَر اَعإ لذتلأ هّيِلَع َاَع ٌبَجَو رم نَلَع ُبِحَي لَو
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 1 سا 0 .ءلكر 5 0 م 2 0_ )1 12 م ب

 ةَيِشاَمْلا يَرب ال ٍنْرَو ْؤأ لّيكب ريدقتلا ءاَملأ ٍعْيَب يِف طّرتشُي : هةمكن

 486 ةاس 007 2 0 2م ل وسور ف

 نأ صوعب ءاقّسلا ٍءام نم برشلا ٍزاَوَج َنْيَبَو ُهَنْيَي قْرَمْلاَو 'عْرَرلَأَو

 و 2 همر 20 2 0

 ٌروجَيَو «عزّرلَو ِةَيِشاَمْلا برش يف ُهْنِم ُنَوْهَأ ٌيِمَدآل برش يِف َفاليخالآ
 2 0 هس رع م عا رو ا هر 0 سو 0

 ال ْئَقَسْلا ناك اذإ ةكولُمَملا راهنالاَو لَو ُدَجلَأ نم ٌتاَوَّدلَأ عَ ُثدشْلَ
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 مالّسلا ٍدْبَع | هلاق ؛ يل | ماقَم ٌيِفَرعلا ٍنذِؤلِل ةّماقِإ اَهِكلاَمِب رضي

 هر مد عض رم وم م تب هدر رقم + 2 هل 2

 َةَّماَعلأ فاقؤألاَو ميتيلأك «ةنذإ ٌرْبَتْعُي ال ْنَمِل رَهنلا ناك ْؤَل ءمَعن : لاق مث

 0 ب : ب ٍ 3 3
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 ٍظاَمْلَأ ّلَح يف ُعاَنْمإلا 41 ١
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 را َ

 « عاجش ىبأ
 ب

 [ ٍفْقَوْلَأ يِف ]1ٌلْصَف

 دحيم قي اما م ةكرشلا نعل
 ةَنَهلآ َّنِم صّصْلأ ِردَق ىَلَع ةَتِوَفَتُم ؤأ ةيِواَستُم ٌبَقْ ايفر يضزط يف

 َيِقْسَي ْنَأَك هْيَلَع َنْوَضاَر ري مَ يِعَو ٠ َءاياَهُم ٌةَمْسِقْلَأ ٍءاَكَرُ لَو ءِنْيَعْلأ وأ

 . هتّصِح بسحب رك ْمُهُضْعَبَو اًمْوَي ْمُهْضَْب ْوَ ءاَمْوَي ْمُْنِم لَك

 هَنأل ؛ُهَل َهّلَعْلاَو هِلَدَب املأ َنِوَض ٍبوُضْغَم ِءاَمِب ُهَعْرَر ىَقَس اذِإَو

 ةلَعلَأ تناك اك ِاَمْلَأ بِحاَص ْئِم َلَلَحَتَو َلَدَبلآ مَع َنإَف ِردبلِل ُكِاَمْل

 َدَحأ ْعنْمَي مل حاَبُم بَطَح يف اَاَن َلَمْشَأْوَلَو طَقف َلَدَبْلآ مَع ول ام ُهَ

 ٍذحَألآ َنِم ُمْنَمْلآ هلك هَ أ ُبَطَحْلأ َناَك ْنِإَف ءاّهْنم َحاَبْصِتْس الآ الو ءاَهب عاَتنالا

 .اًهنم حاَبْضِتْسالَأ الَو اَهِب ٍءالطضالا ِّ ٍىاَمْلَأَك اًهْنم

 هع 26 هع

 ةَكيِدَر يهد ةّيميمت ع يف الإ هئف

 دولا ب , مقالا نكي لام ندع : :اًَعّوُشَو ؛ يد

 فاَكْؤَأ هر
 و فوقُو ىَلَع ُعَمْجُيَو ؛ِدوُجْوَم حاَبُم ٍفرْضَم ىلَع يبق



 8 عام كو سس 7 اال هما مام حس لد
 2 قب عم هب عفتني امم نوكي نأ : ("”طئاَرش ةثالثب ٌدئاَج ٌفقَوْلَأَو

 ( هْنْيع

 يس هد جي يس يسدص ءركاسس 12 بخ 0 قا يك
 اًمِه أوقفنت قح ٌريلا ًاولاتث نأ 9 : ىلاعت ُةلؤق عاَمْج +الآ لْبق هيف لضألاَو

2 

4 : 
 فقَو يِف َبْغَر اًهَعِمَس امل اَبأ َنِإَف 107 : يالا ارد لآ روش 1 نوبي .٠ 2 7 ه6 مما 2 ي”ياس

 هوو قس

 ؛اكالك مقَر ُيِذِمْرَتلَو رف : مقرا مل ربخَو ْيَلِإ هِلاَوْمَأ ُثَحَأ يهَو اَحَرْيَت

 : مُقَر «ُيِيِراَدلآَو 480017 :مْقَر ُدَمْحَأَو ؛؟١888 :مُقَر وا وُبَأَو ؛١8701 :مقَر َُئاَسَنلَآَو

 مْلِع ؤأ ؛ةيِراَج َةَفَدَص : ثالث نم ” لإ ُهَلَمَع َمَطَق أ مَآ ْنْبَأ َتاَم اذإ) 4

 ِءاَمَلُعْلأ َدْنَع ةَلوُمَْحَم هَ ةيراجا قدوه وذي حلا دو ذأ هب حمي

 يزاول هلاك بقول ل
- ١ 

 2 و و

 ةَعيِصَو هّيلَع ٌفوقْؤَمَو ءٌفوقْوَمَو «ٌففقاَو :ةَعَب َةَعَب هزَأ ُهئاَكْرَأَو

 .(فتَرآَو) ) :َلاَقَف انف «ليوُرشلا نع ريم 2 رقضنب ركذ فنَصملَ

 : اكو ورغم نم ال ضقبم نيو ؛دجنَل دلو فاك نم حِصف كيال

 لق ةَرشاْولو هوي ؤأ سعب هَلَع روم
 اًعِباَسَو اسِداَسَو اًسماخ َطَقْسَأَو َةَعَيرَأ َرَكَد (طِئاَرَش نال : دو

 ةفَتس امك
 . فِقاَوْلِ اًكوُلْمَم (هِنَْع ِءاَقَب َعَم) ءاَنيعم اَنْيع (هب ُعَقتْن اتم َنوَُي نأ .فوُؤتلا وم «يباتلا نزلا َوْعَو :لوَلا طش

 م م اق ا 58 لقص عرس .
 0 طوُرش ةثالث ُهلَو « زئاج فقَولاَو » : خّسنلا ضْعَب يف 4



 « عاَجْش يبأ ٍظاَملأ َلَح يف ٌعانفإلا» 41:

 م رلا مس هَ هل جىةس ؟ءل

 ٍدْوَجْوَم لصأ ئلع نؤكي نأَو

 كلم نم م لقتل ( قي ند او لاما تيب نم ٍمامإلآ ُفقَو حضي عن

 َناَكأ ٌءاَوَسَو اد وْضَقَم اَحاَبُم اَعْمت هِتاَوَِب ال ٌديِق كيِفيَو َو َرَحآ ِكْلُم ىلإ صْخَش

 َناَكَأ ٌءاَوَسَو ( نْيَريِغَص ٍضْخَجَو دبع بقع آملا يف أ لاَحْلا يف عسل

 . ةَفِصب ُهَقْتِع ٍقَلَعُمَر رَبدُمَك اًدِجْسَم ْوَلَو عاَشُمَك الوقتَم أ اَراَمَع

 ُفَقَوْل لطي «ةَفّصلأ ٍدوجْوب ِن ِناَقَتُْيَو : ءاهْلْضَأ» ك َدَضْوَّرلآ» يف َلاَق

 انك ؛ َةَحفْنَم ُفَقَو ّحِصَي الق (قَحب يضرب اَعِضو ِساَرْغَو انو اًمِهَقَتِعِ

 ال اَم هلو امين ِمََعِ ِْيدِبَع دَحَأ آلَ َةَكَذلأ يِف ام اَلَو : نيب ْثَمْيَل

 الَو ءاَمَّلَعُم ْوَلَو ٍبْلَكَو ٌرْخَو ُهَل هتَعَفْنَمِب ئّصوُمَو ٍرَبَكُمَك ٍفقاَولِل كلي
 ؛ةئيزل ْمِهاَرَد الَو ره هلآ آلَو لقتل نال ال امن ؛ ِبَناَكُمَو ةَدَلْوَيْسُم
 ل ِنِمَرَك اَعْقَت ُديِفُي ال اَم لَو ٍةَدوُصْقَم ُرْيغ ُهَيرلَأَو ٌةَمَوَحُم هللا هلآ نأ

 ه2 هج

 ةعفن نآل ؟ ودم ريغ ٍناَحْيَرو ماع هياَغب الإ ديف ٌديِفُي ال اَم ام الَو فوري جد

 ٍناَحْيَرَو ٍرْبْنَعَو ِكْسِمَك ُموُدَي ام فالخب ُماَوَدلأ فقّولأ دوصقَمَو هتوف يِف

 عورزم

 (نوكي نأ) هيَ فوق علاق شيلا نك َوُهَو : يِناَثلآ طْرَشلآ (َو)

 «ِهِرْيَغَو ِنّيَعُم : ِنْيَمْسِق ىلَع َوُهَو ءِلاَحْلآ يف (ِدوُجْوَم لضأ ىلَع) ْفقَوْلَ
 يورو قع فشلا اخ يف كيت اك طف ىلع َفَقَو نإ

 هِدالْوَأ ِءاَرقَف ىَلع لَو 4 2 هل َدَلَو ال َوُهَو ِهِدَلَو ىَلَع فقَولأ حِصَي الق جِراَخلأ

 َركَتْفَأ نَم اًضْيَآ ُهْنِم ئَطْعُيَو َّمَص ٌنيِنْعَو ٌريِقَف مهيف َناَك ْنِإَف هيف َريِقَق لَو



 هد. مه ع اعله واع فاو او ا. اواو هاو أ. و سه اس عاهد هأ واس هاو. ده ده اهو واه هاو هاه سه اسأاهم هده ياه و واه م اهلاو

 يي امر نوكأ يهد ل هم سلس سة رتم ه2 رت 2 0 لج 5

 «كلمَي ال هنآل ؛ خصب تيملا ل ولا نأ َركذ امم مِلع دق بلت

 7 11 ها: يس 006 َِ م فر وع 2-5 و 00 أ

 ٍنييْعت مْدَعَل ري | نّيذله دحأ ئلع الو ؛ٌنيِناجّرجلا َحَّرَص ِهبَو
 ل هام 2 4 را 9_ 2 هه 0 و هر

 كلُملل الهأ َسيِل هنأل ؛ ٍدْيَعلا سفن ىلع الَو ؛هّيلع ففوقؤَملا
0 
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 َناَك ْنَِو ِِاَوِْل عَ هّنأل ؛ ّحِصي ْمَلُهَل ] ناك نَِف ْيَلَع فقول قلطأ ن اق

 َناَك هنأ ٌِداّطلآَف ضعبْملا ىَلَع فق ٌةَوْلأ اَمَآَو ؛هدّيَس ىَلَع ٌففْكَو َوْهَف َوُهَف ِهِرْيَعِل

 دْبَحْلاَكَف ِهِديَس ةَبون مْوَي وَ ٌرُحلاكَف هتؤت ّموَي ِهْيَلَع فقول ٌرَدَصَو ةََياَهُم

 .ةزخلاو فز ىلع ع ياه نكت مل

 ٌلْمَأ ْثَسِيَل اَهَنَأل ؛ ُفقَوْلا مصب مت ْمَل ةكولخم ٍةَميِهَب نَلَع فَ َفَقَو ْوْلَو

 . ِهْيَلَع فَقَو َوْج هَ اهلا هب دَصق إف احب كِل

 ءاَهِوْمَنَو ٍروَُّنلا يف ِةَموُقْوَمْلا ٍلْيَحْلاَك ةَفوُقْوَمْلا ةَكوُلْمَمْلاب َجَرَخَو
 هَل ةكيلمت نم ام ِّيَعُم مذ ىَلَع ُحِصَيَو ءاَهِفَلَع ىَلَع فقول حي
 فقول صب الو هَ مينا دئعْلاَو ململا بثُكو فحضُملا كفو عيت



 ( عاَّجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعاْفإلا 415
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 .ر دخَم نيف ٌنوكي آل ْن ْنأَو . ٌعطقني ال َعْرَمَو

 اَمُهَّلَماَوَم ال ِنيَلَوَألآ َنأل ؛هِسفَن ىَلَع ٍصْخّشلأ َفْقَو الَو ٌيبْرَح َو ٌدَنُْم ىَلَع

 ٌلِصاَح ُهّنَأل ؛هِسْفَنِل ُهَكْلُم ٍناَسْنإلا ِكيِلْمَت ِرّذَعَتل ُتلاَثلآَو ءامِهرْفك َّعَم

 . ُلاَحُم ٍلِصاَحْل ُليِصْحَتَو

 داع دع د

 «(مطَقْنَي ال عْرَف) ىَلَع اَدَيَوُم ْفْقَوْلا ّنوكي ْنَأ :ُتِلاَثلآ طْوَّشلأ ()

 َنيِدِهاَجَملاَو ِعاَم أَو ِءاَرَقْفْل ع ا بَ هج رهط 4

 ُهَنَأ صصْخََش َعَدَأَو ِءاَيِنْغ ألا لع نمش تقولو راج مهل قش
 أ دصْخَش عدو ِءَرقُقْلا َلَع فق َوْوَل ام فالخب هني نيب الإ لفي مل يَ

 .اًمهيف لضيق يبابليْيم لامه ْفَرُْي ْمَلَو ٌريِقَ

 مَن هلبَق اَم لَ ُعَِْنَي ال «ٌعْرفو١ : ُهَلْوَق ٍبئَصُمْلا فطع ٌةَيضَق : ةيِبْنَت

 ٍناَطْرَش ْمُهّنأ (ةضْؤ ٌرلآ» يف يِذَّلَأَو مال طودّشلأ َّدَع اَدنَهِلَو ٌدَحاَو ّطْدَش

 .ُهَمالَك هب ُتْرّرَق امك

 ِءاَلآَو ِةَلَمهُمْلا ِءاَحْلآب (روظْحَم يف َنوُكَي آل ْنَأ) : : ٌعِباّولآ أ ٌطْدّشلا ()

 ٍدثَعَتلل رافكْلأ تاك نب اًهِوُحَنَو سانا ةَرامِهك مرح : يأ َقَلاَشُمْل

 ليجنإلاَو ةاَر رتل سك 0 ءاّهمادخ 5 اًهليداتق وأ



 و دم ده واع د. دا. دع ا« .٠ ا. ا. واهو يداه واه هاه هوو واه هده واه عاه واه هو ده هده هاه هاش ه واه. ىو اعمله

 . ِناَد ام امو

 ْلَب «قيعْلاَك ٍداَرُملاب ُرِعْشُي ظل «ُعباَرلأ ُنكُولآ َوْهَو قَعيَّصلآ يف ًطِرْشَو
 اَذَك ْتْسَبَحَو ْتْلَيَسَو ٌتْفَقَوَك ُهُحيرَص ءْناَمَّضلآ ىف َجَماَم ُهاَنْعَم ىِفَو ءىَلْوَأ

 ٌةَدَتَوُم وأ ةَمَّرَحُم َةَقَدَص اَذُك ىَلَع اَذَكِب ٌتْفَّدَصَت ؤأ ءاَذُك ىَلَع

 تبا تركك ادم َناكَمْلا اذن ُتَْعجَو ُبموُ الْوَأ عب "ل

 اَمَنِإَو ؛ ٌدلَقَتْسُم ُّلَمْعَتْسُي ال اَمُهْنِم لك َّنَأل ؛ِءاَرَقْفَلِل اَذَم
2 

 ََقُفْلاَك ِةماَع ةقجيإ َئاَضإ عم هب تَقَدَصَتَكَو ؛اًحيِرَص
 00 ال

 وس

 اناس 2

 . ِتاَوَمب هيب اًدِجْسَم ب ْؤَل اَم اًضِيَأ ظْفّللأب ُئِدْرَواَمْلأ َقَحْلأَو
2111 

 ةالا مي ليف ضم نم ىلع فوك ديل ُنِماَخْلأ ٌطْدَّشلَأَو

 ف ادعم مث ِدْيَرَك ضفتي ال ْنَم َلَع مّن «ٌضرَقْني ْنَم ىلَع ؤأ ءِءاَرَقْفلأَك
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 اف يول خص ارقلا ىلع مف قس ديو ىلع لقت فرضتب
 ٍدِجْسَمْلَأَك ِهيِهاَضُي اَم اَمَأ ءَريِرْحَتلا يِهاَضُي آل اَميِف اَذَمَو ءِفِقاَوْلآ طْرَش
 ْوَل اَمَك ٠ ءاَدَبوُم حِصَ هن هَنَس اًدِجْسَم ُهْتَلَعَج : ِهِلْوَفَك ءِطاَبَلَأَو ِةَرَبَقَمْلاَو

 ىَع تعفو :َلاَق لَ ديالا طل ال َوعَو اداَقاطرَمهندَ

 ْنَم َكِلَذ َْلَع ع دري ْمَلَو مودي آل اًمِم هوْحَنَو هِلَْن مث ِدْيَر ىَلَع ؤأ يِدالؤَأ

 نإف ءَةْعيَّصلَأ ٍداَسْفِل َّمِصَي مل ءَةَنَس اذك ىلع اذنه تفقَو :لاق ؤلف د 0 #0 27 3 07 مي م 0 000 غم 0 6
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 ٠ه 5 ا. اد. دع ا. ماع و دى وهو دن دودو هاهو و داو اه اه عاو اه هام واو واه ع او و و د« هاف او اع دو او و دع دو ده اف اع هع اه ا#ا»

 اَدإَف ءرخآلأ َعطَقْنُم ىّمَسُيَو ءِرْيَخْلا ليِبَس ىَلَع ُهْتَماَدِإ | َلهَس ء ةاَدتْبأ هَفرْصَم

 ٍضاَرِقْنا َمْوَي فِقاَوْلآ ىَلِإ ساَّنلآ برق ىَلِإ َفِرُص زول ضر
 يِف ثزإلا ال مِحّرلأ َِباَرَق ِءاَرقفب اًبوُجُو ُفِرْضَمْلا ُصَتْخَي 3 هيوم
 ٍلَّوَألَ طقم تْفَوْلا َناَك ْوَلَو م ِنْبَأ ىَلَع ٍتْنب نبأ طق ٌمَصألآ
 لطاَب َلَوَألآ َّنآل ؛ ؛حِصَي مَ ءاَرقْفْلا ْىَلَع مث * يل ُدلوُيَس ْنَم ْىَلَع ُهُتَفَقَوَك

 فَلا َناَك وأ ؟ِهْيَلَع َبَّنَرَت اَم اَذَكَم ؛ لاَسْلأ يف بَلِ ٍفْرَّصلأ ٍناَكْمإ مَدَعِل

 ىلَع من ءْمُهْنِم لج ىَلَع َمُث «يدالؤأ ىَلَع ُتْفَقَوَك ءِطَسَوْل طقم
 ل ل َدْعَب م ِلآَمْلَاَو ٍلاَحْلأ يف ٍفِرْضَمْل ٍدوجول َّحَص ؛ ِءاَرَعْفْل

 . ِءاَرَقفْلِل

 ءاَذَك ْتْفَقَو : ِهِلْوَف َلَع َرَصِتْقَأ وَلَف ءفِرْصَمْل ناَيَب : ُسِداَّسلأ ُطْرَّشلَأَو

 ءالاَمْجِإ | َفِرْصَمْلأ َرَكَذ ْوَلَو هِفِرْصَم ِرْكِذ ٍمَدَعِل َحِصَي مل ؛ةَفِرْصَم ركُذَي ْمَلَو
 َدْنِع ِهِحِلاَصَم نَلِإ َفِرصَو ءئَقُك ءاَذَك ٍدِجْسَم ىَلَع اَذلَه َتْفَقَو :ِهِلْوَقَك

8 

 َءاَج اَذِإ : ِهِلوَقَك ُهَقيِلعَت حِصَي اَلَف ءاّرِجَتُم َنوُكَي ْنَأ : غباشلا طرا

 مَ ٍلاَحلا يف ِكلُملأ لفن يِضَنقَ دتعَ دفع هل ؛اَذَك ىلع اَذك ٌتْمَقَو ُدَقَف ُدْيَر

 ؛ِةبهَلآَو عيَبْلاك ءٍطْرَش ىَلَع ُهَقيِلْعَ هَ حِصَي الق يارس أو بيتل لع ني

 اًدجْسَم ُةَتلَعَجَك ءهيِهاَضُي اَم :ريِرحّتلا يِعاَضُي آل اميف ٍنالطبلأ حمو

 مَل اَم اَضْيَأ ُهَّلَحَمَو ٍ؛ةَعْفَرلآ نب ُهَركَذ اَمَك ُهْنَحِص ٌرِماَّطلآَف «ُناَضَمَر َءاَج 5

 هه رس

4 

 اَمأ



 11 ٌيِنيِبْرّْسْلا بيطَحلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 ٌراَج ِتْوَملأب ل يول طفلا غو ولاكن ا

 َْسُح يِضاَقْلا ِنَع ُنيِشكْرَرلأ ُهلقن

 ام ُهَل َنّيَع ْدَق َناَكَو ؛ٌتْيش اًميف وأ ءْتْعَش ْنَم ىَلَع َتََقَو َلاَق ْوْلَو

 لل غصت ان الإو اتي اأو خس فود اتق نع وأ َءاَش

 أ َةَئيِشَم ُدَلْعَي ال ُهّنَأل ؛ًالطاَب َناَك نأ َءاَش اًميف ُةْبْفَقَو :َّلاَق ْوَلَو

 ْرَسِب ءاَذك ىَلَع اذنه ُتْفَقَو :َلاَق ْوَلَف ُماَرْللا :ُنِماَثلآ ٌطْرَّشلََو

 زأ ع ُهَطَرَس وأ ءَءاَش ئتم هيف عوُجولأ وأ ِهِفَفَو ِءاَقْبِإ يف ِهِسَْنِل ٍراَيِجْل
 َءاَش ْنَم َلْخْدَي ْنَأ َطَرَش وأ ُهَعيِبي ْنَأ َطَرَش دن نك ام ِهْجَوبِيلِإ دْوَع َطَرَش

 . قتعْلاك : ُِعِفاَرلَأ َلاَق ؛ّمِصَي ْمَل ءَءاَش ْنَم ٌجْرْخَيَو

 .يفوُرْعَم ُرْيَغ ريغ قتعْأ ٍنالْطُب نم ُهُمالَك اضف أ اَمَو : كبس َلاَق

 ةبلَعْلا نىَلَع ٌكِيْيَم ُهَّنَأل ؛ كلذ طبي ال َقْنِعْلا َّنأب ٌلاَفَقْلا أَو
2 

 ُكْلُجْلا : اَنْلُقَأ ِءاَوَس ء(ِْتاَوْلآ طَرَش اَم َْلَع) .ْفقَوْلا : ْيَأ (َوُعَو)

 نع كنب هنأ نيغتب «نلاتت أ ىلإ لقي أ هْيَلَع ِفوُقْوَمْلِل ْمَأ هَل
- 

 ٍطْرَش عاَبَتأ ىَلَع ِفْقَوْلا ىبَم ْذِإ ُرهظَألا َوُه اَمَك َنيّيِمَدآلآ صاّصِتْخأ
5-2 



 َْم لاخذ بيِترَتَو ْعْمَجَو (ٍليِصمَتَو ٍةَيِوْسَنَو ِيِخَأَتَو ميِدقَ ْنِم) . ِفِقاَوْل
 ىَلَع ُتْفََو : هِلْوَقَك ءريجأتكو ميرا ل .ٍةَفِصب هِجاَرْخِإَو ٍةَفِصب َءاَش
 َلاَثِمَو ياللا َناَك ٌءَْش لَضَف ْنِإَف مُهنِم عرؤألا هدب نأ نأ طرب يِدآلؤَأ

 َلاَِمَو ؛ مهر عم كب ٍدَحاَو لكي ١ َفَرْصُي نأ طزشب : هِلْوَمَك ةَيِومَّل

 ايو «دوُمْمَح ررغقلو لب نزل ترش ذأ رعب :دزتت ليفت
 ةيوّتلأ يتعب َكِذ َنَِ .ْمِدالوأَو يدالؤأ لع َتَْق َةََضاَخ لأ

 مِهِداَلْوََو دالؤألآ ٍداَرَْأ ٌعيِمَج ٌعيِمَج ّوُهَو .لل ني راما ٠ ِءاَطْغِإلأ لضَأ يف

 نجلا و انك يل ل نجا تش از ذأ هلت مرو

 وَ ا .أل ألا 1 يد د 1 لع تن و:
 ملا وأ 7 ِلَوَألَ

 و يِدالؤَأ ىَلَع ُهيفَقَوَك ٍبِترَتلأَ
 َنيكَريْشُم هازال ُدلْوَأَو ٌدالؤألا وكت ءاوُلَساَتَت اَم ميِدالؤَأ دالزأ م

 ٍنطَلِل ُفَرصُي رضي الق بيِترَتلأ ظْفَل َدِجُو ْثْيَحَو «َنيتَرُم َنونوكي ْمُهَدْعَبَو
 آل ٍنوُطْبْلا عبِمَج يس ٌدَحَأ ٍلَوَذل أ نطل َنِم + يتب اَم ْءْيَش يناَثلَ

 نب تام نم ع + ذأ لإ ةي تل نط نم فو يطع ىلإ ترش

 ىَلَع فقَوْلأ يف ٍدالؤألا ُدالؤأ ٌلُْخْدَي آَلَو ُهطْرَش ُمَتْيَق ءهِدَلَوِل ُهْييِصَنَ

 ةَقيِقَح اذن دولا هناي قَبل 55

 ا ١" كم
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 144١ ٌينيبرَشلا بيطَخْلا َدّمْحَأ ِنْب ٍدَكَحُمِل

 نيا. د. و اثنأا. ها وا. وان ده د. د. ده ده د. هاهو عاق هو هده .عاو هاو ف و ده ده عاف و ها ده هه جاه هاف و عاده عاق م ا عااه

 ِبِقَْلأ ىَلَعَو ٍلْسَّشلآ ىَلَعَو يذلا ىَلَع فقَوْلا يِف تالا ُداَلْوَأ ُلُخْدَيَو
 نيو# ىَلاَحَت ِهِلْوَقلَف هَ ير يِن ام ؛ مهب ظفللأ قْدِصِل ٍدالؤألا ٍدآلْوَأ ْىَلَعَو

 َنْيلَو ( َّسيِع َرْكَذ ْنَأ ىَلِإ ه4 : ةيآلآ /ماعَنَألآ هَ رش 1] 4 َنَمْيَلُْسَو َداَؤاَد ءْيََسَرَد

 ُثَسسي ْنَم ىَلَع : َلاَق نإ الإ هاَنْعَم يِف ُبِقَعلَو ُلْمَتلاَو ءتنبلأ ُدَلَو الإَوُه

 .روُكْذَمْل ِدْيَقْلل اًرَظَن َرِكذ اًميِف ِتاَنَبْل ُدالْوَأ ُلْحْدَي الق ؛ ْمُهْنِم ّىَلِإ
74 1 

 باَسِتنالأ لْعَجب هيف اوُلَخَد أر َناَك ْنِإَف الجَر ُتِقاَوْل َناَك ْنِإ اًذنَه

 ٍلاَخْدإلآ ُلاَكمَو ؛ جاَرْخِإلِ ال عِقاَوْلأ ِناََِل هيف ُديقَتلَف ءاًيِعْرَش ال ايوَمَل هيف
 الق ِءاَرَقَغْل يِدالؤَأَو ِاَرَْلآ يِدآلْوَأ َْلَع ُةَتَفَقَوَك ةفصب جاَرْخِإلاَو ةفصب

 َداَع ري 3 َداَع 3 ةلمرَأ ف ُتَداَع ا . يتلا لشن د كرش ل

1 

1 2 26 

 ْنَم َوُْهَو َلَفْسَأْلاَو ُءاَلَوْلا هَل ْنَم َوْهَو .ئلغألا ّلَمْسَي ئلْؤَمْلا :ٌةّمِتَ

 .اًمُهَل همْسأ ٍلُواَنَتِل اَكَرَتْش د اَعَمَبْجَأ وَلَ الَوْلأ هْيَلَع

 ٍواَوْلاَك ِكَرَشُم فْرَحِب ِتاَفِطاَعَتُمْلا ِناَفَحْلَي ٌءانْثَيْسالَأَو ةَفّصلََو
 + يف اًمُهَكاَرَيْشَأ لضألا َّنأل ؛ليوط ٌمالك اًهللخَتي مل نإ ّمثَو م م عي سوك كس ه4 50 عل

 ىلَع اذنه ٌتْفَقَوَك ءاطَّسَوَت ْمَأ اَرَخأَت ْمأ اَهْيَلَع اَمَدَقَتَأ ٌءاَوَس ءِتاَمِطاَعَتُمل



 )2 عاَجش يبأ ٍظاَفْلَأ ل َح يف ٌعاَنْمِإلأ 0 477

 هر كا رت عل لصوثم يك كل 6ك ا ميوم
 ْنَم الإ ٌركذ نَم ىلع ْز «يدافخاَو نيجاتخملا يدالؤأ ل وأ . نيجاتخملا

 نإَف لاقل هب ئئفأ اَمَك ٍةاَكَزلآ ٍدْخَأ ِزاَوَجب ٌةَريَتْعُم انه ةَجاَحْلاَو ْمُهْنِم ُقْسْفَي

 هنم َتاَم نم نأ نع مالو ىلع تقع نكد ام تاَِاََتمْلا لَ
 عمم د م

 :١١ هي الا /ءاثلا؛روش 41 4 يَ لِْ ٠ ّكَّذلِإ » هِدالْوَأ نيب هبيِصَنَق ءَبَفْعَأَو

 هو كي

 ؛كفاَنم ْتَعَطَقَن 5 :راََعل لَو ديلا بينك فويل عفان نم

 .ِلاَمْلَأ ِتْيَب يف ة َراَمِعْلا ال زيِهْجّتلآُهَنْؤُمَوُهفََتلَأَ

 . يِضاَقْلِ َوُهَم ّلِإَو هَطْرَش ع ريع وأ هِسَِْل اًرَظَن ُفِقاَوْلآ َطَرَش ب اَذِإَو

 عَ لضأ حو اَجِإَو ٌةَراَمِع ُهتَفيِظَوَو «ٌةَياَمَِو ةَلاَدَع ِرِظََنلأ ٌطْرَشَو
 َدَعَتَي مل اَهَضْعَب هَل َضَوَف ْنِإَف ءاَهيَفِحَتْسُم ىَلَع اَْبَمْسِق اًهَتَمْسَفَو اَهْعْمَجَو

 هه

 .ُهَناَكَم هِرْيَغ ُبْضَنَو ُهَْع َرَّتلآ ُهلَو [ ْنَم ُلْرَع رظاَن ِِقاَوَِو

 يف لوألا َلِمْمْتْسأَو ءاَمُهلباَعُي اَمِلَو يهل ةقَدَّصلأ ُكْعَي اَمِل ُلاَقَ

 . َكِلَذ يِناَيَسَو ؛اَهِناَكَْأ يف يِناَثلََو ءاَهِفيِرْعَت
8 
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 3 ٌينيبْرشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمل

 وع
 20و ْتراَج ُهْعْيَي َز راح ام ُلكَو

 اوُنَواَعَتَول :ّلاَعت ِهِلْوَمَك ٌتاَيآ عاَمْجِإلأ َلْبَق لوألا ىَلَع اًهِبِف لْصَألَ
 لئاو# عت هوقو دب ةَبِهْلاَو ١ :ةيآلآ ةدئاَمْلا ةروش هل «ْئَوَُّتلآَو ربل ئَلَع
 ا ِنْيَحيِحَّصْلأ» ربخك + هاَخَأَو . ةيكلأ [130 : ةيآلآ /ةَرقبلا روس ١1 # هّبح هبُح َلَع َلاَمْل

 : مقر 5 ُدَمْحَأَو :مُقَر ءالا 5/١ ٌمِلْسُمَو 418317 : مَ د ُيِراَخْبْلا

 َدَقَعْنَأَو ؛اَهَمْلَِظ :ْيَأ ءهقاَش م َنِسزِف لَ اًهِتَراَجَل ٌةَراَج َنَوَقَحُت آل» مهما

 ٌتاَبْسَأ اَهَل ضرْعَي ُدَقَو اَهِعاَوْنَأ عيمَجب , ةَبهلأ باّبْحِتْسَ ىَلَع لامجإلا

 َناَك ْوَل اَم اَهْنِمَو لاَئملاَو تابوا باز هل ةبهلأ اَهنم ؛َكِلذ ْنَع اَهْجرُْت :

 يف ٍعْوَطَت ُكيِلْمَت لوألا كَمْ َيِهَو قيِصْعَم ةَيِصْعَم ىلع كِل نيتي َدْسَي ُبَهَتُمْل

 115 مدي ريغ عوطَتلَبَو ُففقَوْلاَو ةَفايّضلأَو ةّير راَعلأ كيلا ٍ جَرَحَف ؟ ةاّيَح

 بَين هلت زَأ ءاَضيَأ ٌةَقَدَصَف ةّرخآ ِباَوعِل ْوأ عضال كبل اكو

 ُهَل اًماَرْك

 ٌدِقاَحَو «ٌةَعيِص :ةَنالَث قالطإلا َدَْع نع دا داَرُمْلا ىناَدل تلاب اَهَناَكْرَأَو

 .ئّلؤألاب (ُّنبِح راج ُهْعِيَبَراَج 9 لوب ُفْكَصمْلآُهفْوَعَو ؛ٌبوُهْوَمَو ام
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 : اًهنِم ُلْئاَسَم ٍطباَضلآ اذلّه ْنِم ىنثتْسُي : هيَ
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 ُروُجَي ُهَّنِإَف ٌرِسْعُم َوُهَو اَهَقَتْعَأ وأ ٌنِهاَولأ اَهَدَلْوَتْس أ اَذإ ُةَنوُهْرَمْلأ ةَيِراَجْل

 ريغ نم الو نوتزثلا نال اهب ٌروُجَت اَلَو ةَروُرّضلِ اَهُعِيب
 نب ْحَِت الو هِي يف امي ب حِصَي ُبَئاَكُمْلأ :اَهِْمَو

 : ِناَهْجَو اًهنَبِه يِفَو .ةَرْخَألب غاب دان عِفاَنَمْلآ ةَبه 0

 َوْهَو ةيِراَح هعِفاَنَم ْثَبُِو َمَّنَأ ىلع هب ِكيَِْب ْتَسْيَاَهّنَأ :امُه ْمُدَحَ
 هت 3

 ل زلا اق طا
 لولا

 رص رص
 300 4 6 ام َّنأ

7 

 .هِرْيَغَو (ةَجَْبْلأ حْرَش١ يف هر :َكِلْذ يَ كدا ل

 ٍرْيَغِل ٍبوُضْغَمَو لوُهْجَمَكُهُعِبَي ٌروُجَي ال اَم نأ ٍكَصُمْلآ مالك موُهفَمو

 .ةايحْلا يف كين هنأ عماجب «ةئب روجَ ال بو َلاَضَو ان ىلع راق

 : َلْياَسَم اًذنَه ْنِم اًضْيَأ َْدَتْسََو

 ٌروُجَي ال اَمُهَّنِإَف ؛ ريِعَشَك ِتاَرَفَحُمْلا ّنِم اَمِهِوْحَنَو ةطنِجْل اَنبَح :اهْنِم
2 

 ِءاقتنال ُدَمَتْعُمْلأ َوُهَو :(ٍجاَْنمْل يف ِلَع اع رح رج ا ام ذر دو اًمُهَعْيَ و

 . ملق ٌقْبَس اَذَه َّنِإ : بيِقّتلأ ُنْبأ َلاَق ْنِإَو ِاَمُهَل اَمُهَل ٍلباعُمْل

 ٌفوُص اًهْنمَو ةعِبب حِصَي مي آلَو ُهنَبِه ٌّحِصَي 00



 كرز ٌينيِبوُشْلا بيطخل :لأ َدمَحَأ نْب ٍدَّمَحَمل

 سمو سا ىلا ةوامى رمال ب

 0 اقلآب الإ ةّبهلأ مزلت الَو

  3ع 1١

 عطقلا ٍطْرَش ٍرْيَغ ْنِم اَهْنبِم ُروُجَي حالّصلآ ّوُدُب َلْبَف ُراَمْثل

 .ِهِرْيْغَو 'ٍجاَْنِمل 0 يف اهُتَْكذ َكِلْذَ ريغ َلْئاَسَم ىنشتُس

 ساه ىس

 يف طرت ؛عيبْلا يف ّرَم اَم ءيِناَلآ ُنْكدلأ َوُهَو ءِدِقاَعْلا يِف طَرَشَ

 0 هِلاَم يف ِفُدَصَتلآ َقاَلْطِإَو ُكْلُمْلا ٍبِجاَوْل

 ل بوُهؤَمل يف طَرَتْشُيَو هِليَس نإ رغب باك ْنِم الَو «وِروُجْحَم
 لبقي فلكُمل 1 26و ويطول نب هل ثق وُي اَمِل ِكْلُمْلأ ةَيِلْمَأ هيف َنوكَي

 هَل ةبهلآ َقلطَأ ْنِإَ ءهِسْفَن قبِقَرِل آلَو ِةَميِهَبل الَو ٍلْمَحِل حِصَن ال ُهُيلَو ُهَل
 كما

 هذ

 .هدّيسل يهف

 ُتاَذَو ةّييْدّصل ُرْيَغ ٌةَحيِحَّصلا (ُهَبهْلا» ُكَلْمُت آل :ْيَأ :(َرَْت الَو)
 ىَوَر امل ءِدَقَعْلاب ُكلْمَت الق (ضِبَقْلاِب ّلإ) َةَقَدَّصل و أَو ةبدَهلل ةَلِماَشلآ باَوْتلأ

 تكادح نأ هل

 َنيئالث ّيِِش 2 اجت لإ اَدْهَأ هلدكَع 1 : ( هحيحصا) يف 7 : مقر ُِكاَحْل

 ائَرأ الو «َتاَم دق ّيِشاَجّتلا ئرأل يِنإ» :ةَمَلَس ّمأل َلاَق َّمث ءاَكْسِم َةّيِقوأ
 ها هه ؟ هع ةمم وإنك هك

 يأ هبل .كلذك ناكف كل هَ لِ تدر اذإف ءٌدَرتَس الإ هّبلإ تّيدهأ يت
 . ضيقلاب لإ ُكَلْمُت الق ءضاَرِقْلَك قاف ُدَْع ُهَّنَألَو

 اةيوْمَصلأ ريغ و 0 ٌةَدِساَفْلَأ (ةَحيِحَّصلا» :ب َّجّرَخَو
 يف ُضْبَْلا طقْسَيَو ُهْنَع ُقَبعُيُهَّنِإَف ءاَناَجَم نَع َكَدْبَع ْقِتْعَأ :َلاَقْوَل امك هيحصل وها م للر ل مس اه مع 0 2 2 20

١ 



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَْمإل 0 كرم

 يف هوُرَكذ امك ضرب قتل ْساَمتْلا َناَك اَذِإ ُلوُبَقْل طَقْسَي اَمُك ة َروُصلَأ هذه
 هل

1١ 

١ 
 قس ىص -

 ايس َباَوُكلأ َمَّلَس اذإ ُّنإَ ُهناَذ (باَوّثلَأ ِتاَذ رْيَغ» :بَو ءةَراَفَكْلا باب
 22 م6

 مو 00

 ب 1 . 2

 2 د ا د سكك د ترسل هيكون فهيم ف
 امك ضْيقلاب الإ ك ال اًهنأ ريِغّصلا هبال ب | ةبه ةمالك 7 ةيبنت

 -2 2 2 2 2 2 هَ 2 72 هم كئو م

 ٌربلا ِدْبَع ْنْبَأ ه امل افالخ ءهوخنَو أ يِف مهمالك ئَضَتَقُم ّوه

 ٌءاَوَس ُبِحاَوْلأ ُهْضِبْقَي ْمَل ْنِإ هيف بِهاَوْلآ ِنْذِإب ٌضِبَفْلآ َنوُكَي نأ دب
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 سا

ِ 
 هو 27 3 7 - أ ع هو

 َلَحَدَو «ُكِلْمَي ْمَل ضاَيقإ اَلَو ِنْذِإ الب ضيق ْوَلَف ءال ْمأ ٍبَهَتمَلَآ دي
 000 سوا ه 000 وم ور مك هام لع كرست ماع ل اسك 85
 ريسلا ٍناكَمِإ نم ذب الَو .هدعب ما ٍدَمعْلا سلجم يف هضبق ءاوس هنامض يِف

 ل ل يو د 3 ا الإ «ضنقلا ناي ىّبَس دقو ءاّبئاغ ناك نإ هّيلإ ىف و 2 72 مر 0 نه 6 3 0 هما يل همر 2 8 17 7 : هَ

 ولف ؛ْيَبْلا فالخب َضْيَقْلآ ٌقِحَتْسُم وحسم دْيَغ ُهّنَأل ءهيذإ ريع هِي َنْيَب ْعضَول

 ٍنإلَآَو ضابقإلا يف ُهَماَقَم بازل ُتراَو َماَق هَل ُبوُهْوَمْلأ و وأ ُتِهاَوْلأ تام

 ٍنونُجْلأب الو ِتْوَمْلأِب حِسَفْنت د لَو . ضبقلا يف بهما ُتِراَوو ضِيقْلا يف

 ربا نمر يف عبلاَك مولا لل ون اَهّنأل :ءاَمْإلاب لَ

 مم ةَقَدَّصلَأَو ةّيِدَهِلِل ةلِماَشلأ ةَبهلأ : ْىَأ ء(ُهَل ُبوُهْوَمل اًهَضَبَق اَذِإَو)

 اَذَكَو (اَدِلاَو) ُبِهاَوْلَأ (َنوكَي ْنَأ آلإ اًهيف ٌعوُجُدلأ) ٍذِئَئيِح ٍذئَتيِح (بِهاَوَلِ ْنكَي



 يد فو عاد. عاود هاد. هواه .اهوأاه و او ىف . ده هو. وا. هد هلو .اه هم ع ساو ا . دهام هاه جاف و. واعفو عاق ا.ه فه جاه

 7 هص ار ٌّءام

 ٌعاََس روُهْشَمْلا ىَلَع ني أ فاليخأ َعَم ْوَو ٍنَِهَجلآ نم لوضألآ ُرْاَ

 001 ا ءاَريِقف مآ ناك اًينَغ ءال ْمأ مق

 (ُهَدَلَو يِطْمُي اَميِف َدِلاَوْلا لإ ءاهيف َّمِجْرََف َةَبِه َبَهَي وأ ةَيِطَع َيطخُي ْنَأ لُجَر

 : مقر 20/7 ُمِكاَحْلَو [حيِحَص ْنَسَح :َلاَقَو :مُقَر 4453 1 ٌىِذِم مّرَْل َماَوَر

 :مُقَر 2316 /1 ُيِئاَسّنلَآَو ؛8079 :مَقَر 291/8 َدْؤاَد وُبَأَو ؛داتْسِإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو 04

 َناَجِح ُنِبَأَو 11743 :مُقَر 218١/5 ْنَِقَمْيَبْلاَو ؛119١1 :مُقَر ,”الال/١ ُدَمْحَأَو ؛"
02 2 

 .ه 5 نا فرم مقر ١

 لوُصْألآ لك ٌلَمْهَي لَوْ
 نأ عِماَجب لوُضألأ ُديِقَب ةئقت هب هب َقجْلأ

 إو ءهِزاَجَم َو هتقيقح ىَلَع ظْفَللأ لمح نإ م

 قيِعْلا لوُصُحَو َةَعَمَتلأ يِف اَمُك َةَدآَلَو لكل َّن
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 ىلا عسسل

 د ع
 ةبهلأ أَن 6

 ٌةبهَف قيقدلأ ِهِدَلَول هبه اَمأ « ل م : ةيبنت

 .ِناَيْعَألآ ِةبِه يِف اًضْيَأ ُهَلَحَمَو ءهِديَسِل

 دع د د

 مَ ُكيِلمَت ُهَّنِإ : اَنلُقَأ ءاَوَس . عوج اف َْلَع هل نيد دلو َتَوْوَل ان
 وُجُر ُطْرَشَو ءَفِلََق اَنْيَش ُهَبَعَو ل اَم َهَبْشَأَف ءنْيَدلِل َءاَقَب آل ْذِإ ءُطاَقْسِإ

 ْ .دلوْلا َطْلَس يِف ٍبوُهْوَمْلا ءاََب لوُصألآ ٍرئاَس ِدَحَأ وأ بألأ

 .اًمهيف ٌعوُجُولأ ُتْنيف بِصْع وأ ُبوُهْوَمْلا َقَبْوَلاَم ةَئَطْلَسلَأ يف ُلُخْديَو
6 

 ا
 57 نإ 5-0

 هَ 01 هه
 هْيلَع َرِجُْحَو ُبَهَُّملا نلفأ وأ ٌبوُهْوَملَآ ئَج ول ام اّمِهب َجَرخَو 4.



 هه هان ان دفا ده دم اه اف عا. عاهف فعاد. دعاه واه واق عاف هع دفق هعافقأه هو اع عداه واف عاف هاف اه هاه« واه اه علاه

 ٍلاَوَّرِل ُهَل َعوُجُر الق يقلا . َدْعَب اَمأَو ؛ُهَل َكْلُمّْلا ّنأل قَطْلسلا اقبل

 ةعاَرِز الَو َقيِقّرلا َحيِورَت الَو هريبذت 3 9 قيلعت اًضْيَأ ُعنْمَي و «هتنطلَس
 ورمجت م 000 7 00 ايران ل ىلاص نأ موس 6 ص

 َعَم عوجّرلأ نِم ىنئتَسُي مَعَ ؛اًهِلاَحب ةّيِقاَب َنْيَعلأ نأل اًهَتَراَجِإ الو ضزألا

 ٌرَّوص ةَنْطلّسل ِءاَقَ

 ماَرْخِإلآ ٍلاَح يف ٍدْيَّصلأ ىَلَع هدي ُتاَبْنِإ ٌزوُجَي

 الن حجار َوُهَو هكْلُم فَقَو ىَلَع اَنْعََفَو ءُدِلاَوْل 0

 ام 0 وش لأ َّنآل ُعِجْرَي



 و دع اج ا. ا. او ار اه اه د. سه فاق هاو ةاه و و اه د. وده واو هاف ىو دس حل شه هام هع يه جه ىو اه وأو هاف و ياو او هاو جاه

 هيخأل ُدَلَوْلأ ُهَبَعَوَف دلو َُبَهَو ْوَلَو ؛ُهنم ٍداَفَتْسُم ٌدْيَغ َكملا نأ أل «ٌعَسألا هرم هَ
 بلآ عوج + 27 ُكّلْمَي آل َبِهاَوْل نذل ؛ٌعوُجُرلأ ٠ بلل ْتْيْكَي 2, هيبأ نم

 ْوَلَو ؛طقَق ٌدَجْلِل عوج + 21 لولو دجله دج لولا بع: و ؛نلؤأ

 «لضألا ٍمِجْرَي مَ ِِرْيَغ وأ ثزإي َِْلِإ داَعَو ٍبوُمْوَمْلآ ِنَع دولا ُكلُم َلاَز

 حرق أ بَحْآ َُولآ حير ْوَلو ؛ديف عَ مح ةنم دان يَ كلل نأ

 نيل مَ ذو يف نأ هب َمَرَج امك مف لضألا مج زي مل صَل

 ِهتداَيِِب هيف عر ُبوُهْوَمْلأ َداَزْوَلَو ؛اًكَلْهَتْسُم َراَص َبوُكْوَمْل نأ هفالخب
 هِئوُدُخِل ٍبَهّتمْلل ىَعْبَي ُهْنإَف ثواَحلآ ٍدلَولاك ةَلِصَمْنُمْلا َنوُد ِنَمّسلاَك َةلِصَتُملا

 «َلَصَفْنأ ِنِإَو هيف عِجْرَي هَ ءَدَبِهَلل ٍنِراَقُمْلا ٍلْمَحْلا فالخب هكلُم ىَلَع

 .يِكْلُم ىلإ ُهَنْدَدَر أ ةَتْحَجْرتْسآ وأ هَ ايف تضج وجلالي
 5 ُعوُجْولأ لْصْحَي الَو ؛ ؛اَهتْخسَم وأ اه «َكَِذ ون ذ أ د

 ٍءطَوب الو ِهِقاتْعِإ لَو هتبهب لَو هفَقَوب الَو ءهِعْرَمِل للا الآ ُْبعَو ام عيب
5 

 باَجيإب لّصْحتَو ٠ ؛ُعباَرلأ ْنكُرلأ َوُهَو ٍةَعيِص ْنِم ٍةَبهلأ ِةَحِص يف دب اَلَو

 . عقيل دا اَتْعُمْلأ لْضاَرَتلآ َعَم ٍقِطاَنلآ ّنِم ٍظَْل ٍلوُبَقَو

 ْنمَو «ِنَمَث الب َكُنْكَّلَمَو َكتْحَتَمَو َكُدِئَمَو : باَجيإلا حئِاَرَص ْنِمَو

 َسِنَل ْنَئِم ِهِوْحَنَو ريِغّصلل ةبهلأ ُاَبَقَيَو َتيِضَرَو تلبق : لوثقلا حئاَرَص

 يِفْكَي ْلَب ِةَقَدَّصلآ يف لَو َيِدَهْلا يف ٌلوُبقْلاَو ُباَجِيِإل



 :َلاَق ْنَأَك (اًكْيَش َوَم َدمْعَأ اَذإ) اَمَك ئَرْتُحْلاَ (لبَقُرَو ىَرْمعب حِصَن 42
 ِء

2-8 4 2 
 ع

 أ َكَتاَيَح وأ َكَرْمَع كل ُهْبلَعَج : : يأ ءاَدنَه َكّتْرَمْعَأ
 :[56 : مكر ولسمو 6 : مقر ُيِراَخْمْلا] ( نيحيح كا رّبخل 00

 . «اَهِلْمَدل ُثاَريِم ئَرْمُعْلا»

 َرْهُغ وأ يِرْمُع َكَلُهُيلَعَج :لاَق دل ام (َكَرْمُع ء كل ُهبلَعَج» :اَنل اَنِلْوقب َّجّرَخَو

 اذِإَق : َداَر نِإَو «َتْشِعاَمو

 06 عزت ى نأ ةاسإأ نيم عزت نيتك رك هاجت مرت م
 نِإف « ملا قات نم هيف اَمِل داتعملا ظفللا نع هجورخل َّحِصَي ال هنإف ءِدْيَر

 6. 6 م 0

 اذلّهف رهشلا ّنمأَو ؤأ ن اسوي .ك لو اس هك يديك 1 ١

 ةكئبقزأ :َلاَق نأك (ُهَبقرَأ ْوَأ) ىَبقُر َكَل ُهَتلَعَج :َلاَ اَذِإ اَمَك , نيدو 60
 3 2 آ

 ْءَّْملآ َكِلْذ (َناَه ٠ كل ثوقتْسأ َكلبَق تم ْنِإَو يَ َءاَع يِلْئق َّتِم نإ : ْىَأ

 اًمهيف ٍلوُعْفَمْل مآ ٍظْفَلب هينا يف (بَقْمْلل وأ ئلوألا يف (ِرَمْعمِْ)
2-9 
1١ 
 ع

 يبأ ِرَبَحِل ىَفْدلآَو ىَرْمْعْلا يف ُروُكْذَمْلا طْرَّشلآ وُعْلَيَو .(هِدْعَب ْنِم هندَرَوِلَو)
 ؛١/519 ٌيِعِفاَشلَاَو ؛لالالال :مقَر .774/1 ٌئِئاَسَسِلأَو ؛8ه55 :مقَر 590/7 َدْواَد

 /١١1/51[: : : مكر الورك يقل ؛ها51/ : : مُقَر ,2ه«”١/9 ناب ُنبأَ ؛/ ُيِواَحَّطلََو

9 

 ال : ْىَأ كلا هتْثَرَوِل َوُهَف بقر أ نيَسرَمعَأ ْنَمَف ويقر لَو اوُرَمْعَت ير

 . ُتاَريِمْلا َُريِصَم َّنِإَف ْمكَيَلِإ َدوُحَي ْنَأ يف اًعَمَط اوُيَقرَت اَلَو اوُرُمْعَت



 مام د. اد. اعاد. ا .اثاده اع ار د. او ىو ده ده هى و و هع هو واهو واه هاهو. واه هدو عاف هاو ا. دوا. هاف. .او ا .او ده دو ها اه

 ساس صا

 .رخآلا َتْوَم بق 2 اًمُهنم اًمُهْنم ٌّلَكَف «بوُرلأ َنِم ىُوكَ

 ْنِإَو ءاهيِف َباَوُث الق ِهِمَدَعِب اَلَو باو يَ مَن ْتَقِلْطَأ نإ ةَبهْلأَ

 ٍموُلْعَمب وأ ةَلِطاَبَف بؤتك ٍلوُهْجَم باَوتب ثدي أ باول ّنِم ىَلْعَأل ناك

 . تملا ىلإ اًرظَن عيب

 ْمَل اذِإَو الق ّلِإَو اًضِيَآ َةَبِهر دقو كرد للا ثرطت

 .ديِتْعأ نإ ةَِهْل لكأ يف يف اله اًمْعِتْسَأ ْمّرَح ًةَبِه ْنَكَ
60 

0 1 

 َنْيَب_َيَوَسُي ؛ نآب ءويالؤأ ةيِطَع يف لَْعْلآالَع نو ِدِلَوِْل نسي : ةَّمئَ

 : مقر 21747 /8 ٌهِلْسُمَو 441 0 قل ّيِراَحْبْل ِرَبَحِل ىتنألاَو ٍركَّذلأ

 . رَبَْلأ ادله ُهكرَت ُهَركَ و .«مكالوأَنْيياولعأَو !هل وُ : : 11

 َةَماَرَك اَلَق ّلِإَو ءاَهِمَدَعَو ةَجاَحْلا يِف ِءاَوتْسالآ َدْنَع ةَماَرَكْل ُلَحَمَو

 ىَلَع َةَسْئاَع َةَدّيَّسلآ َّلّصَف َنيِّدَّصلأ َّنأل ب ةهَحَصلُليِضَْت لَم َكِذ ىلع

 رع نب هلأ دبع لَضْفو «ءْيشب اًمصاَع هن مع ْرَمُع َلَّضَفَو «وِدالؤَأ ْنِم اَهرْيَ

 َنيِعَمْجَأ ْمُهْنَعَلا َيِضَر ْحِهِضْحَب ىَلَع هِدآلْؤَأ ضْعَب

 ٍةَيوْسَّتلآ ُك رمل هوغو ءاقيط نإ بهذا وس ذأ اأو

 : مُفَر ناتج هي ري «ئلؤأ مالا اَمُهَدَحَأ َّلَّصَف ْنِإَف «دالؤألا يف َرَم اَمُك

 كحل اذنه ْمِهيف يِرْجَي ال مُهْوحَنَو ةَوْخِإلآَو ؛«ريلآ يقل اهل نإ :[ +

 . عوُرْفْلاو لوُصألآ يف اَهبَلَط َنوُد ْنَ ةَيوُلْطَم مهب يول نأ كش لَو

 س ىهس



 « عاَجش 4 ٍظاَمْلأ ّلَح يف ٌعانقإلا » دف

 [ لايف

 ه#خ

 ةَعاطلا ّنِم اَمُهُوُحَي اَم ٍلْغِفَو مهل ناسا ِنْيَدِلاَولأ ُدب ٌربْلأ لَضْفأَو

 َوُهَو ءِرِئاَبكْلا نم اَمُهْنِم لك َقوَفْعَو هُهْنَع َيِهْنَمِب َسْيَل اًمِم اَهِرْيَغَو ئَلاَعَت ل
0 

7 

2 2 
 دعت

 اهب ظوُمَأَم الصاَو .

 مالّسلاب ةَلَساَرْمْلاَو بَ اكُملأَو ٍةَراَيْرَلَأَو ئاَوَحْلآ ؛ 3 قو لاَمْلاِب ل
 هم - هل

 30 - ٠ مه ه

 2 | يف لصف
 2 قع وو اص 0110 > سو هه هم 5

 هر - : ذاَكْسِإَو ِفاَقْلآ ْحْنَقَو ماللآ ٌمَضِب َيِهَو ؛طَقَتلُمْلا ٌءَّْشلا :َدَمَل ءاَهِناَكْسِإَو ٍفاَقلأ َمْنَفَو ماللأ ٌدّضب َىِهَو

 0 هع 1 رس و د -

 يب ا 0/1

 :مَفَر 2347 /؟ َنابِح ُنْبَأَو 4741١ :مُقَر 23507 /؟ ُدَمْحَأَو 4115 :مُقَر 247/١ هّجاَم ّنْبَأَو

 ََ - . ع8 سم ساس ل هس .اوخ ىلا .

 . (هيخأ نوع يف دّبعلا ماد ام ٍدْبَعلا نوع يف ُهْللأَو» : 0

 ةَناَمَأب قي ب ْمَلَو (قيرط ْوَأ ٍتاَوَم يف َةَطَقل) .ٌدْحْلأ :ْيَأ ؛(َدَجَو اَذِإَو)



 0 0: م مب سر 2. مه يدمر

 نم ِةَقث ىَلَع ناك ّْنِإ اَهِكْدَت نم نئلْؤأ اَه

 .ةئاَيِحْل ٌوُرُط وأ عاّيّضلأ ةَيْشَح ءِلاَحلأ يف ْنِآ َرْهَو «لبقتسُملأ يف ِهِسَْ
 هْيَلَعَو ءاَهْمَدَع 3 . ْنَفَحَتَت مل ةتئاّيخ َّنأل اَراَوَج (اَمْذَخَأ ُهَلَق)
 ُنَمْضَي الَو لَبْقَتْسُمْلا يف اهكالهيسأ َةَيْنَح ةَيْشَح (اَهَكْرَت) ُهَل () .ٌزارتخالأ

 كمل ُهَل اركي الو لخألا ُهَل ُبَدْنُي الق ٠ كرمك

 مل ْنِإَو ه لبس ِنْذِإ ريغ ةطاقتلا ّحِصَي الق ٠ قيق لأ (دخلا» : :ب َّجَّرْخَو

 ه5 م مس هول دو ءا 1 2 اَمَأ َّدَل 2م م
 ءاَكِلْمَأ ْنِم َوُه َسْبَلَو «ءاقتنأ ٌكيلن 7 دتبا ةَياَلوَو هي اَمأ ةطقللا نأل «ةَهنب

 ُهْنِم اَهَذَحَأ ْنَمَف هذ ِرْيَكب امأَ قلما وه هدي سا لا نإ

 ةلظَفْحَتْسأ (َو ُةُديَس هِدَي يِف اه اَهَدَقَأ ْوَلَو ءاّنَتْجَأ ؤأ َناَك اًدّيَس ءطقَتلُمْلا َوُه

 .اَف لَ َءاَج ٌريمأ َوُهَو يع
 و 2و

 آب ٌلِقَيْسُم ُهَن .ةعيجَص ةياك بئاكت نم ةمقللا خصل

 ٍفّدَّصّتلَأَو

 اهقمب

5-1 

 اًنينجأ و

 207 م رم وف م هي مم رب 2006م 0-2 مل
 ْلَب فيمن َدْعَب ِكَمّتللُهْنِم ٌَذَحْوُت الق ُكوُلمَمْل («ِتاَوّملأ» :ب جَرَخَو

 تح اَدَكلَهَو ههَْبقاكِلاَم َناك ملقا ءاَماَعَدَأ اَذإ هيف ِدّيلأ بِجاَصِل َّيِه
2 

2 

 يف أَو يلوم اق امك طق تاك اَهعَدَ مل نك ٠ « يحمل اولإ َىَهَتنَي يهتم
 ء يؤسب

 اًهَْذَخَأَو) :هل ادق َراَشَأ هْيلإَو اهب ٌقئاَوْلَأ هسفئنب ٍقِئاَوْلأ ٍرْيغِبَو قضوا

 ماَيِقْل َنم) سفن ني قي ىلع َناَك نإ) ل ٌتَحَسْسُم َوْهَف «(اهكد نم ىّلؤأ

 انهكْرت ُهَرْكُب لب «ٌربل َّنِم هيف اَمِل اهب



 ماع جاو دهون واع عاده ماوه عاق سا واس و عد ساو ساه هاه سا واهله سها ماو هاديه د هاته ود هد. اه عام ىو دسشلس عامه ىو

 سو
 اوُلَمَحَو ةَعيِدوْلا يف اَمَك ةطقْللا َنِم , ءْيش فيرغت عم اهب ذاَهشإ نش

 َناَبِح ُنْبَأو ؛41١٠ :مقَر «2/0 ُىِسلاَبْطلا] دود يبأ ربح : يف ٍداَهْشإلَأب َرْم

 ِنَم) :[1 ال : مُقَر مال ُيَقَهيَبْلأَو ا يواكْطلاَو 44 : مُقَر ,225/
 هر سد طال ع سر هر

 بذّنلأ ىَلَع ؛ثْيَمُي اَلَو مُتْكَي الَو ِلْدَع ْيَوَذْوَأ ٍلْذَع اذ ذ ْدِهْشْيَلَف ةطقل طقتلا

 . راّبخألا َّنْيَب نيب اعمج

 م او هى ارق وم 2 م 2و

 ةتَطَقلَو َةَمّدلَأَو فْوَصٌتلَاَو ِكْلْحْلا يف ٌرْحْلاَك هَنأل ضَعَبُمْلا ةطقل حِصن
 0 م كو 2 2 م أ

 ةَيَرُحْلاَو َقّرلأ بَسَحب اَهِناَكَلَمَتيَو اَهِناَفَرَعي ةَاَياَهُم ِرْيَغ يف ه يس ُل

 .اطقتلأ ِنْيَصْخَشَك

 نَوُمْلَ ٍزاَكرَو ِةَب ةبه ةَبِهَو ةيِصَرَك «باَسكألآ أ يقاَبك بْن يذل ةَبَواَنُم يفَو

 هيو يف ْتَلَصَح ْنَمِل ُباَمْكَألاَف هاَوَد ِنَمَثَو ماَجَحَو بيبَط ِةَرْجَأَك
 «هيف ِناَكِرتْشَيَ 1 ةياَمجْلا عر أَو وبن يف َهبَس َبَجَو نم ىلع هَل

 ُهَنَحَب اَمَك ُهنِم َةَياَنِجْلاَك ِهْيَلَع ةَياَِجْلََو ةكْرتْشُم َّيِحَو مب بقلب ْقَلَعَتَي نأ

 .اًمُهلَمْشَي جاهم مالك  ٌيِشكْرَّرلأ
 ساو را ننام 9 يمس هنن 14 ه6“ اص 2 0

 امك ةني طقللآ ٌحِصْيف ناي لأ ىلإ ُهُسْفَن سفن ُهَوْعْدت الَثِل ٍقِسافِل طقللآ ٌءِركَو

 ؛مِهباَطِتْحَأَو مِهِداَيطْساك مالْسإلآ راد يف ٍموُصْعَم ر رِفاَكَو ٌدترُم نم حصي

 .موتاتأ مدع طا لخأ نب اوُسْيَل مُهْنَأل ِلْدَعِل ُمَلَسَتَو ْمُه مُهّْنِم طفل عرب

 . اوُكَلَمَت فيرُم لأ َمَت ْنِإَف .يفيِرَّْتلأ يِف ٌفِرْشُم هُم مهل ٌهْضِيَو
0 
 ا م صو هلم

 ٌرَعيَو :امُجتلَو اهيْنِم دلل ٌعِرْنَيَو ٍنونْجَمَو ٌيِبَص ْنِم ّخِصَتَو



  اًَهَصافِعَو ءاَهَءاَعو : ِءاَيْشأ ةتس َفرْعَي نأ هّْيلَع َبَجَو اًهذخأ اذِإَو

 ىَنْعَم يف َكيِلْمَتلَ أل ءاَمُهَل ُضاَريْفالأ ُروُجَي ُتْيَح ُهآَر ْن ْنِإ امُهَل اه يو

 45 ِنوْنْجَمْلاَو يضل يِضاَقْلِ اَهَمَّلَس ؤأ اَهَطِفَح ُهَرَي ْمَل ْنِإَ

 اَمُهتوُد ةفيِرَْت حِصَي هنأ الإ ةيِفّسل
 ْزَأ «صاّصتخأ ِوَأ ِْذَمَت ْوَأ ظْفِحِل اَهَطَعل ْنَأِب نايل آل َةَطقل َذَحَأ ْنَمَو

 َدَصَق ْنِإَو ٌديِمََف ُهَيِسَنَو اَمُهَدَحَأ َدَصَق ؤأ ءاَهَرْيَغ اَلَو ةتاّيِخ ْدِصْقَي د
 ؛اهفيِرْعَت ُبِجَيَو ِفيِرْعَتلأ َدْعَب َدْعَب ّصَتْخَي وأ ْكَّلَمَتَي ْنَل اَم اَمِذَحَأ َدَْعَب َةئاّيْجْلأ

 .اَهفيِرَْت ُهَل َسْيَلَو نم ِهاَضَف ةَناَيِخَلِل اَهَذَحَأ ْنِإَو ظفحل اًهطَقل ْنِإَو

 لوب هَمِرَل ضال طق

 لاس رس ةَقيِقَحْلأ يف َيِهَو ((ءايش َثي) قََراَضْمْلا فز 0 َِل) كيج لدنيح

1١ ١ 

 فلا نعل ٍرْسَكَب َوُهَو (اًيَضاَفِع) َفِرْعَي نأ : َيِناَتلأ ١)

 أَ هي يأ ذل : َيِباَطَحْلا ِنَع هيأ ريرخَت» يف اَمك

 اَعَمَج اَمُهَنَأل «(هيبثتلا» ٍبِحاَصَك ِبْنَصُمْل ُداَرَم ّىهَو

 يي 3 روهنُجْلا نع ع «هيِبلأ ريرخت) يف ىف ٌكْحَمْلاَو ءصاَقِعْلاَو
1 

 7 1 َيِجَو و ءاَهَصاَِ ْفرْمَيِف :[07/0] (َةَضْوَلأ» ىف ُلاَق َكِلَذِلَو ُءاَعوْل
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 015 د هع
 يي“ ©.
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 انقإلا » 07

 اَهنْرَوَو 4 اَهّدَدَعَو 4 اَهّسْنِجَو « اًهَءاَكَوَو

03“ 

١ 

 اع
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 ١ اع

 - اما رسل مم ١ اعمل ا ص ِ رسل 0 5 6 ١

 .هِرْيَغ وأ ِدْقَن ْنِم (اَهَسْنِج) َفرْعَي نأ : َعباَرلآ ()
09 

 ا .
 . رثكَأَف ٍنْيْنأَك (اَهَدَدَع) َفِرْعَي نأ :َسسِماَخْلأ (َ) 46 لص رص رص رع ع

 . رَثكأَف مَهْرِدَك (اَهَنْزَو) َفرْعَي ْنَأ : َسِداَّسلَأ (2َ)

 ْيَلَع اَمَك ٌدِحاَو ءاَعوْلَأَو َصاَمِحْلا ّنِإَق عبر ىلإ ُمِجْرَت اَهْنْوَك ام

 ٌةَلِماَس ٍرْدَقْلآ فرغم َّنِإَف ءِرْدَقلأب اَمُهْنَع ُرّيعُ : علا ٌروُهْمُجْل

 . عَذلآَو ٍليكلاَوِدَدَع َدَعْلاَو ِنْرَوْلِل

 ءاَهفتِص َفرْعَي نأ .همالك ْنِم ُكوُرْيَمْلَأ َوُهَو :َعباَسْلَأَو

 هلله ةَفرْعَمَو ءاَمِهِوْحْنَو ريِسْكَتَو َةَحِص تح َةَكِص ْنِم اَهَتْمِص َفِرْعَي ْنَأ : َنِماَتلَأَو

 ةديَغَو يوتا ُهَلاَق امك ِذْخَألا ٌبِقَع ُنوُكَت ٍفاَصْوَلا

 مالك ةيِضَق َوُهَو هعمل و َّوهَو (ُهدْيْغَو ُيِعَرْدألآ ُهَلاَق اَمُك ُهَنُس َيِهَو

 .روُهْمَجْل
 هَ

 ُبْنَك ُبْدْنَيَو َةَعْفَرلأ ُّنْبَأ ِهْيَلَع ئَرَجَو ةَبِجاَو اَهَّنَأ (يِفاَكْلا يفَو
 0000 و

 .اَذك ِتْفَو يف اًهطَقَتل ُهَنأَو ٌىِدُز َواَمْلَأ َلاَق امك فاَصْؤألاأ



 هل 6 ويش .ث رت

 َنَس اَهَهَوَع اَهَكَّلمَت داَرَآ اذِإَمُن . اًهِلْثِم ززج يف اي يو

 هروُهَظ ىلإ (اًهِلْثِم ززح يف) اًهكِلاَمِل (اَهَطَفْحَي ْنَأ) ِهْيَلَع ُبِجَي ()
 آلَوَأ ةيالولاَو َةَناَمَآلاَم ءباَّستْكالاَو ةَيالوُلاَو َةَناَمَألا َْيْعَم اًهيِف اَهَّنَأ
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 هيف خبرا * حجت رع نم اهلضأ و ؟ةضؤَرلا يف ناَهجَ ٍدوضقمل

 ُهَنَأل ُباَسِيْكالَآ وأ ِناَرِجاَن اَمُهَّنَأل يار لاو ةلامألا اَهيِف بَل ِلَهَو

2-2 

 و

 اَُهطاَْلا عَص كك لل لكم

 في رعت مْوَي نِم : يأ «(ةنس ةنَس اَهَفَدَع اَهَكَُّلَمَت) ٌطَقَبلُمْل (َداَرَأ نم

 ينتو اه نال هنزل لا نأ كلذ يف داو اًديِدْحَت

 ٍتَعاَضَل َةَنَس ْفَرَعُي ْمَلْوَ ُهَّنَألَو : ةَرْيَرُه يبأ ُنْئأ لاق . ٌُلَوُصْمْلأ اهي

 يف َناَكَف ءاَهِطاَقتْلآ َنِم َمتَتْمال اد ب فير لجو ايات ىَلَع ٌلاَون 1
 .اعَم يقيم طن هَل

 نإ ةَداَعْلا ئع قرف م ْوَلَو يِفْكَن ْلَب ةَلِصّتُم َةََسلآ َنوُكَت ْنَأ ُطَرَتْشُي اَلَو

 ل ؟ الو اََُرَْيَف ءتاَصاَصِتخالآ َّنِْْوَلَو ةَريِقَح َرْيَغ ْتَناَك
 يشأ لك يف[ «نيعوُسأ أ عون أ قط زم وذي لع ءاغونأ ير
 ؤأ َةَدَم

 آثم

2 

 زألا
 سأل أ

0 

 هيف كلامنا لَ نأ دك لأ ألا يف تيرا لج او



 ) عاَجش ىبأ ٍظاَمْلأ ْلَح يف ٌعاَبقإلا ( 417

 « ِهْيَف اَهَدَجَو ْيِذ لأ عِضْوَمْلأْيَِو ٍدِجاَسَمْل ِباَوب نأ لع

 لل ملل رت 7 م 2 2 و 03
 565 : نيدو 1 نإ 007 <-.سمدأإلا

0 - 

 1 ةثالث ةذملا هله نم ٍةَذم لك فّرعي ن

 و

 دسصماب ْمُهْداَرْمَو :ليق : يشكر

 ُهَنَحَب امك َكِلُذ نّلَع ُهْثراَو ب ةَدُمْلا ِءاَنْنَأ يف ُطَقَيْلُمْلا َتاَم ْوَلَو
 . ٌيشكْرَّرل

 : ئكبشلا لاق اَمَك دنس فضي ٍدحاَو نك ار هم نطق لَو

 فيرنا ؛ٌةَدَحاَو ٌدَطَفل اهل فَلا نبأ َكِلذ يف َفَلاَخ ْنِإَو ٌةبْشألا ُهَن

هّلُكل اَمُهْنِم لك نم
هّنَأل ءاَهِفْضنِل آل اَ

 مهني ُمَسْقُت امن اَ
 امتلأ َلْيُع

 دع د16

3 
 انماط د

95 ١ 

 يأ 14
8 3 

2 

١ 

 اًهفّرعف ءظفحلا َدَصق اذإ َكِلْذَو ءِنْيِتْنَس في

 يف نيب « «لئنيح نم ةنَس ِهفيرعت ْنِم دب ال ُْنَِ كيِلْمَّتلأ ّدصق مث َةنَس

 اًهِفاَضْوَأ َضْعَب ب هبئانب ْوَلَو طال يَ كدي قطقّللا ٍناَدْجو َنَمَر بفيرختلا

 «َنِيَض اَهَبَعْوَتْسأ ِنِإَف «ُبْذاَكْلأ اَهَدِمَتَْي ليت 3 همز لا فيرا
 .تاَفَصلأب ْدَدلَأ ْمِزلي ْنَم ىلإ ُُعَفْرَي ب ُلَق ُهَن

2 

1١ 
 مر
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 «س تل جوخ َدْنَع (ِدِجاَسَمْل ِباَوْنَأ ئلَع) َو ٍطاَقتْلالأ ِدَلَب يف اَفَرَعُيَو

 يذل عِضْوَمْلا يف) ُتيَّتلآ ُبِجَي (3) . اًهِبِحاَص ٍدوُج 3 ىلإ ُتَرقَأ كلذ نذل

 . رثكأ هناَكَم يف ِءْىَّشلآ َبَلَط َّنأل «هيف ُهْنِم ْرْيكُيْلَو «(هيف اَهَدَجَو

 هيف ٌفيِرْعَتل رك ٌدِجاَسَمْل (ِدِجاَسَمْل بار َوْبَأ ىَلَع» : هلو َجَّرْخَو

 حا



 وه ه واو عه راق و عه ده اقوه واو عاق هاو وافأو «ه ع ع و و هاه دو ع دى عاف اه هاو ده او هادف ده هاف هاو وه اقاق ع اهاس

 عَمَْجَم ع و ٠ فرعا اًرابتغأ هيف ءةيرت 0 لَ مارا َدجْسَمْل

 . َكِلَذَك نَصْقَألاَو هَ ةَئيِدَمْلأ َدِجْسَم َّنَأ كلذ وُضتقُمَ سن

 ْنِإف ءاَهْفَرَُيَو اَهظَمْسَي ْنَم ِمِكاَحْلآ ِنْذاب َباَنَتْسآ اَرَفَس طِقَتلُمْل َداَرَأ ْوَلَو

 قَبل ِنإَو «ءريِصْفمِلَسمَض هِدوُجُو َعَم مِكاَحْل نإ ِرَْعب باََتْسَآ وَ اب َرْئاَس

 ىف ٍفيرْمَتلا ىف َةَدَياَف آل ْذِإ ءاّهيف َفَجَعَو اَهَعِبَت ٌةَلِفاَق َكاَنْهَو ِءاَرْحَّصلأ ىف

 ٌتَدَْعَت 3زَأ ْتَيَدَق َمدِصَقَي ٍدلَب يِفَق «كلذ دري مل ْنِإَ ةَيِلاَخْلأ نكاّمألا

 خمدهر يمص ا  .كد 22 هم 707 ِ

 دالبلا بَرْقَأ ' | اَهْنَع َلوُدُعْلأ ّْلَكُي الَو ءاهيف َفَىَع اًهنم َرَفاَس ىتلأ ُهَنَدْلَب
 9 7 سم هي طال
 ؤأ َناَك ًالَوَمَتُم اَبِلاَغ ُهْنَع ُضرْعَي ال ٌريِقَح ُفَرَعُيَو ءِناَكَمْلا َكِلَذ ىَلِإ

 دِيكُي آل ُهَدِقاَف َّنَأ َّنّطلأ ىَلَع ُبِلْقَي اَم َوُه ْلَب ءءْيَشِب ُرَدَقَتي لَو ءاَضتْخُم
 اَيِلاَغ ُهْنَع ِهِِقاَف َضاَرْعِإ َنْظَي ْنَأ لإ اَبِلاَغ ُهَل ُهَبَلَط ُلّوَطُي الَو هْيَلَع ُهَفَسَأ

 وأ ظْفحل َطَقَل ْنَأَك ؛َكَُمَتلا ٍدِصَْي مَ نو َْلَع فيرقتلا بوُجْوِل كلَ
 ؤأ ءِلاَمْلَأ ِتْيَب ب ىَع فيرا وم اًصاَصِخأ وأ اكلت دي مَ َقلْطأ َ 6

 نم ِتِلاَمْلا َلَع اضف قي ؤأ ِلاَمْلَأ تْيَب يِف ُمِكاَحْلأ اَهََيَرُي رب نأ ِكِلاَم ىَلَع

 ْنِإ اًهَضَْب َعيِبَي وأ ِكِلاَمْلَأ ىَلَع م عجيل افْرَصِ 5 وأ دم وأ طال

 .ْطَقَف ِكِلاَمْلِل ظَحْلآ َّن

9 
٠. 



 لَح يف ٌعاتفإلا 14 ١

 هت | 1

 . ِناَمَّضلأ ٍطْوَسِب اَهَكْلَمَتَي نأ ُهَل هَل َناَك اًهَبِحاَص ْدِجَي ْمَل ْنِإَ

 (ناَّمَّضلأ ٍطْوَشِب اَهَكَّلَمَتَي ْنَأ ُهَل َناَك) اًهفيِرْعَت د َدَْب (َهَبحاَص ذِي مَ نَ)

 ذل فيلا ف ين دزجش طخ أ اَهُكْلْمَي الَو ءاَهُكْلاَم َرَهَظ اَذِإ

 كفَأف ديب لاَم ُكّلَمَت هَل ُتْحْلَمَتك هاَنْعَم يف اًمؤأ ِظَْل ْنِ

 . ءاَرِشب كلمتك

 اًمم اًهيف دب ال ُهَنَأ ءِبْلَكَو ِرْمَخَك «ُكّلْمُت ال ِةَطقُل يف َةَعْ ةَعفولا ْنْبَأ ْتَحَب ْثَحَيَو

 الَو اَهِلَدَبِب َضْري لَو كاملا هَ هلت نإَف ءصاضيخالا لقت ىلع كد

3 
 1 دم 6 1١ ىئيماس

 لصف اكو ةلصْتمْا اهيا ب اكره ب متْمَي مآل ٌقَح اهب َقّلعت

 مغ ِكّلمَّتأ دعب ا ْرَش ْؤأ امسح َفِلَت ْنِإَف ٠ قّطَقْلِل اَعَبَت ِكَّمَّتلأ َلئَق ْتّنَدَح ْنِإ

 ُتْقَو ُهَنَأل ِكّنَمَتلا َتْفَو َةَموَفَُم ْتَناَك ْنإ ابق وأ هيل ةيلْدم ْتَناَك ْنِإ اًهَلْثِم

 ئاَمَض يف اَهِلوُحُ
 هَل اَهَنَأ طِقالللا َمَلعَي نأ الإ ةَّجُح آلَو بفْضَو الب اَهِِعَدُمِل ٌةطَقّللآ عقدت اَلَو

 ٍفْضَوْلاب هَ ]اَهَمََد َنَِ ةّجحب , لإ خذي ْمَل فصال ع ْنِإ ْمَعَن ُنَسُي

 ِفِصاَوْلا َدْنِع تفلت ْنِإَف قَكحْلب دمع ُهَل ْتَلُوُح ةّكحب َرَخآل 7

 .ُهَل عوُقْدَمْلا ىَلَع ُداَرَقْلآَو ءاَمُهْنِم لُك ٌنيِمْضَت ِكِلاَمْلِلَ

 هْيَلَع َءْيَش 2 لف ٌتِحاَص اَهَّل ْرَهْظَي لَو ِفيِرْعَتلَأ َدْعَب , طْقبلُمْل َكَّلَمَت اَذَِ

5 

 . ةّرخآلا يف اهب ِْيلَع ةَبلاَطُم ال ِهباَسْكَأ ْنِم ٌبْسَك اَّنِإَ اَهِقاَعْنِإ يف



 0 م هم ََ
 يب. مع .٠ م8 300

 4١ ٌينيبَرْسلا بيطخلا دمحأ ِنْب ِدَّمَحَمِل

 هو
 ما 2
 اهْنِم لك مك ِناَيبَو طل أ ماَسْقَأ يِ ّلْصَ ةطقلل

 000 28 ١
 : برضأ ةعبزأ ا قلو

2 

 سسمسحلا © . ٌةُجكَُح اَذاَهَف ما َوَّدَلأ لَ ب ةئي ام : اًمدَح

 َوُهَف بطَرلأ ماَحْطلَأَك ىَْبي ب ال اَم : َيِناَثلََو

 ٌلْصَف

 اَهْنِم لك مكح ِناَيَبَو ةطقللا ٍماَسْقأ يف :َوُهَو ءخَسْنلآ ضْعَب يف
 8 6 ل

 : هِلْوَق يف ىَلاَعَت ُهللأ ُهَمِحَر همالك ْنِم َكِلَذ ُبِلاَغ اجل مِلعَو

 : (بْرْضَأ دعب عَ ح١ العم اَم إلا : أ (ٌةَطقْللاَو)
 ام :ْيَأ ,(اَدنَهَم) ةَّضِفْلأَو ٍبَمّدلأَك (ماَوَلأ ىَلَع ىَقبَي اَم :اَهُدَحَأ)

 اَهَفَدَع اذِإ اًهظْفِح ِةَماَدِإ َّنْيِ :و اهني ريغ نم ُهلْبَق لضقلا يف ءاَنْرَكَ

 . برّ اًذَه أ ادي ءاَهَكْلاَم ْدِجَي ْمْلَو

 ريال ُدّسْفَ يلب اولا ئَلَع ىّي هئي آل اَم :يِناَلا» ُبْرَّصلأ ()

 :ْىَأ ءاَوُهَق) ِلرْقْبلاَو ْدَدَتيي ال يت ٍبطَولأَك :(بطَرلأ ٍماَعُطلاَك)

 م كف عم م ةملاو

 . ؛ ةطقللا ةلْمَجَو ١ : خّسنلا ضْعَب يف )١(



 « عاَجش يبأ ٍظاَفْلأ لح يف ع ةلآ 45

 عا ىفه2 مل رس
 . هِنَمَت ظْفِحَو ُهْحيَب وأ « ُهُمْرْعَو ُهلكأ ُهَلَف يَحُم

 نم ةَحلضملآ هِي اَملَمْفَيَف بطْولاَك جالعب قي اَم : ُتلاَثلَأَو
1 

 . هظلَحو ييفجت مئافأ يمن ظفح و هعبب
 2 2 2 هال هل مم

 مْرُغَو : يأ «(وِْزْعو) ِبْشَو ايفا مث كلمت (ني) وف ايش .طِقَتلُمْل
 2202 .هكلامل هيَمَت ظْفِحَو) . هلم نب دج :ب وأ) .ةَميِق وَ لْثم ْنِم ِهلَدَب

 ٍرْسَكَب (جالعب) ْنِكَل ءماَوَتل لَع (َقْبَي اَم 5 ُتْدَّضلأ (3)
 (ةَحَلْصَمْلأ هيف اَم) طِقتلُجْل لعشيف) . تنحي يذل (بطّرلأك) .َةلَمْهُمْل

 وَأ) هَل (ديَمَت منجا هلل نمي اعتب نم) وكيت
 هَدَجَو نإ مِكاَحْ ذب هَضَب عيب إو ءيفيفجتلاب طقتلملا ّعّربت ربت نإ ِهكِلاَمِل
 . يتابلا فيت نع ل

 .فيِفْجَتلأ ةَنْؤُم ِيِواَسُي اَم ٌعاَبْي يِذَل [ صنبلاب ةاقلا

 (هظفحَو هف هال

 هر آخ

2 

 . هِرْيَغ وأ يمد (ِناَوَيَحْلأَك ةقفن ىلإ ُجاَتْحَي اَم : ٌعباَرلآ) ُبْرَّصضلَأ ()
 يف هم و

 َقيِقَر طقل حِصْيِف عوفُو ةَرْنِل اًراَصِتْخأ ْتنَصُمْلا ُهَكَرَتَو يمال

 اجت ْهَلَو ِكّلمَتلل وأ ظ ظْذِحَلل اهَطَقْلا اذ ة ملا يف كِل ىْبَلِإ لِصَيَف
 0 هَل لحن ْنَم يفالخب ب مّرْحَم مو هي ةّيسوُجَمُك ُهَل

 حرت نإ ءٌبْسَك ُهَل أ نكي مَنِ :هيْنَك نم طفلا هك يقرا لَن

 ٌهدِجَي مَ نِإَف ٍمكاَحْلأ ِن ِنذِإب قفل َعوُجُتل َداَرَأ اذَِو َكاَذَف هْيلَع قاقنإلاب



 .٠ ءايسو7 02

 : ٍقاَبًرِض ّوهَو

 ؤأ « ِهَِمَث مْرْعَو هلك َنْيَب ٌريَحُم َوهَه ١ وسب ُعيتْمَي ال ُناَوْيَح

 . هْنَمث ظْفِحَو هِيَ عيب وأ ؛ ِهَْلَع قاقنإلآب عْولتلَاَو هكر

 َمِكُحَو ُهَلْوَق لبق ءُْتَفَتغَأ ُتْنُك :َلاَقَو ءُكِلاَمْلآَرَهَظ مث م يب اَذَِف َدَهْشَأ

 رياك عي كَ يا ٍِصَقَو

 )َ َنيَي) هيف (ريَخم َوُهم) ٍةَراَممِ ُهَدَجَو نإ « سأل نم ِنئاَحِ ؤأ عابّسلأ َنِم

 دع هِكاَسْمِإ : ْيَأ هكزتا ذأ) هكلاَمل (هِنَمَت ٍمْرْغَو هلكَأ) 2 كُْلَمَت

 ٍنْذإب ْقِقْيْلَف َعوُجُدلأ َداَرَأَو ْغَوُطََي هَل ْنِإَف ءَءاَش ْنِإ (هْيَلَع قامنإلأب عُوطَتلَاَو)

 هلم نمَِب (هِعيَب أ قيزلا ىف وامك ده هذجن ُدِجَي ْمَل نإ ءمِكاَحْل

 ثا ليل زو هكا يق مو

 - و وعمود ص 2 00

 هيَ ٌمْرْعَو ُةلكأ هل َسْيِلَو ءِنَمْنلآ 078 ل يبا لو فير

 اًهيف ُدِجَي ال ْدَقَق ةَراَغَمْل فالخب ءِناَرْمعْلا ىف يف عيل ةلوُهسِل رهظألا ىلع

 يف اَهَئاَوتْس دم الا نو نلوألا ةَلضْحْلَو هلآ ٌقشَيَو يِرتْشَي ْنَم

 .ةَِلَثلآ ّنِم ىّلؤأ ةِناَثلَآَو ءةَيِناَنلأ نم ىلؤَأ ةَيَطَحَألآ



 ٍظاَمْلأ ّلَح ىف ٌعاَْفإلا » 4

 000 سما  ةهس 20 5 رك :َ 2 م2 2 . 2 7 ها 2 ما

 اًيَح ُهَيِقْيتْسَيِل لاحلا ىف ةكلَمتَي نأ : ّىهَو ةَعباَر ةلضخ ُيِدْرَواَمْلَأ َداَرَو

 2 < هس 12 000 0 ه2 مس 20 2 م 2 3 7 7 ب .ّ 2

2 0- 2 - 1 

 ءئاقنيسأ َعَم ةكلمت
 ب اَم ِراَعِصَو شْخَجلا هدي اَمأَف ءِلوُكْأَمْلا ِناَويَحْلأ يف ُهَّلُك اًذَه

 ممل 6 هل هل مري رم و مهول .٠ 0 ير هد م

 0 ةنَس هر دعي انَح ُهكَلَمَت ُروُجَي الَو «ناتريخألا ِناَتلْصْحْلأ هيفق
- 

 ٍرِمَنَو ِبْئِذَك عابَسلآ راغص نم (عِتمَي ناَويح) : يِناَّثلأ ب ُْبْدَّضلأ 00
2 

 ةَّدِشِب اَمَِو «ٍريِمَحْلَاَو ِلاَغِبْلأَو ٍلْيَخْلاَو لبإلاك ِةَر ة لْضَمِب ام «(هِسفتب) ٍدْهَفَو
5-9 

 يل ع

 ُهَدَجَو ةإ .ماَمَحلآَك هناَريطب مَ كوم ِءاَبَظلأَو ِبِناَرألاَك 1

 (ُهكَرَت) َو .ْرْجَي ْرْجَي مل ُكّلَمَّتلِل ةَذخأ َداَوَأَو ةنمآلا (ءاَرْحَصلأ يف) ُطِقَتلُم

 ُهَدِجَي ْنَأ نإ غزا نفتنش عال أن عت ٌنوُضَم ل اَيوُجُو

 ِكْلَمَتلل ُهَذَحَأ ْنَمَف ٠ 3 هي آل اَهيِف سال َقوُرُط َّنَألَو هَل ِهبلَطِ هيحاص

2-9 0 

 . هِعِضْوَم ىلإ هدر , آل يِضاقْل ىَلِإ ِهِعْفَدب ٍناَمَّضلأ َنِم َرتيو ٌةئِمَض
2 

 هس

 اَذَكَو هباَوْنَو مِكاَحْلِل ُروُجَيَف .ظفحلل ِهِذْحَأ ةَداَرِإ «(كّلَمَّتلا» ل لْيَقِب ب جَوَخَو
 0 ا . ٍنياَح طخ َعيِضَي الل اَةَّضْوَولأ» يف ّحَصألآ نَلَع داحتلل

طقأ زوجي (بُهَت ِنَمَز َءاَرْحَص يف َناَك ول ام (ةنمآلا» لْيَقِب ع
 

 سم عباس يف ُهَدَجَو ْنَو) .هْيَلِإ ةئئاَكْلأ ٍدَيْلَأ ٍداَدتْمأب ُعيِضَي ٍذِيَديِح 8

 وع

 ا 1 3 4 محل 3

52 3 4 5 

 َوُهَف) ٍذِئيَحَو كّلَمَّتلِل ُهْذُخ ل َناَك اَمهْنِم بيرث وأ يرق ؤأ ةَدْليِب (رضعْلا



 4: ٌينيبرْسلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ب .

 هيف ةثالثلأ ِءاَيْشألأ ّنْيَب ريَحُم

 بْرّضلأ : ْيَأ ««هيف) اًيِرَق اَهُركذ َمَدَقَت لأ (ةَنالَدلآ ِءاَيْشَألآ َنْيَي) هيف (دّيَخُم

 ْنَع أف ُْيَبْمَي ال يذل َوُهَو «هْنِم لوألا ٍبْرَّصلأ ىَلَع مالَكْلا يف عباَرلأ
 ةئمآلا ِءاَرْحَّصلأ َنوُد ِناَرْمُعْلا ىف ِناَرَيَحْلأ اَذَم ْذْخَأ َراَج اَمَنِإَو ءاَنُه اَهِيداَعِ

 كنمآلا ِءاَرْحَّصلا فالخب هيل ةئاَحْل ديالا ٍداَدَتْمأِب َعيِضَي الل ِكّلَمَتلِل

 ٌرِداَن اهب ساّنلَأ َقوُرَط َنِإَق

2 2 

 وأ ِكّلَمَتلِل طَقَل ْنِإ ُلِحَي الف ءِظْفِحِل الإ َةَكَم ِمَرَح طْقَل ّلِحَي آل :ٌةَمِيت هه كرير, بسم ه أ ثا سي يب مس نضر
 هللآ ُهَمَّرَح َدَلَبْلا اذه َّنِإ» ِربَخِل ظْفحْلل ةطَقتلآ ام ُفيِرَْ ُتِجَيَو ءَّقَلْطَأ
 ةلْسُمَو ؛ 3073/ : مَقَر 0 ُيِراَخْبْلا (اَهَفَبَع ْنَم 37 َِإ نطق طقم ١ َلاَعَت

 ُدَمْحَأَو 487370١ 0147/1 ْيْئاَسّسلآَو ؛٠5448 :مُقَر 0" /*“ َدُواَد وُبَأَو 41880 : مقر 38/17

 . [1104 نمر 1
 غ0 3-1

 كلذ ىف ٌدّسْلَأَو « ,ٍمِكاَحْلا ىلإ اَُْفَدْوَأ فيرعتلل ةماقإلا طقاللا ُمَرلَيَو

 وَ اَِلْجَأِْاَكِلاَم ُهوَُياَمبَْ , ئرخألا دبل هَل َنوُدوُحَي سائل بام ةَكَ
 رم ع

 .هيف ةيَدلَأ تطلع اَمكْيَلَع َطوفْحَمِهبُهَلاَمَلَعَجهّنَأََف ءاَهبَلَط يف ْثَعِبَي

 ةالَّصلأ ُّلَضْفأ اَهِنِكاَس ىَلَع ةَفيِرَشلآ ةئيِدَمْلآ مر رح همكم ٍمَرحا :ب َجَوَخَو
 ُمالَك ٌةاَضَنقَأ اَمُك ٍدالبلا ٍرْئاَسك يه لب كَم مرح نإ مالَّسْلَو

 مْ طك ماري أ شو ةكرع الأ أ ْتَسْيَلَو ِروُهْمُجْل

5 2 2 31 



 « عاَجش يبأ ٍظاَفْلأ لح يف عن ةإلأ 45 ١

 9 ص 8 ريتا

 د هر 72 5-2

 ةَبجاَو ُهَتلاَفَكَو ُهئيِبْرَتَو هذخأ قيرَطل ٍةَعِراقب طْيَقل َدِجُو اَذِإَو
2 

 « ةيافكلا ىَلَع

 ٌةَروُس 7؟] * رحل أوكمفأو # : قَلاَعَت لوف ىتأَي م َعَم هيف ٌلْضَآلأَو

 طع 2 هن ضرع مَ مار ا م 21

 ُهَررْس ه] # ئوقتلأو ٍرِبْلا لع انوامتَو## :ليلاعت ةلؤقو 1070 :ُةَيآلأ /ّجَحْلأ

 . [؟ : ةيآلآ /ةّدِئاَمْل
 00 - نيف هس 2م تنام ع اس 2

 طِقالَو ءطيقلَو ءطقل : ٌيِعْرَّشلا طيقّللا ْناَكْرَأَو
 ََء 6م 2 32 و
 00 يّ

 ىأ « (طيِقَل َدجُو اذِإَ) هلْوَقب ءطَقّللأ د
َ 

 ِيى

 3 هي 8و ب

 ةليبرلو ةذخأف) .ِهرْيَغَو دبل قيرط : ٍك يي عرايا |
 يف اَمَك انه اهب ُداَرُمْلأَو (ةئلامكو) . ُةُحِلْصضُي اَمِب ٍلْفّطلأ ٍرْمأ هيل

 هلؤقل «(ةّياّفكلا ىلَع) . ٌٍّضْرَف : : ْىَأ :(ةَبِجاَو) .ُةنيبرَتَو 55 هَ كاد

 :ةيكا /ةةناعلا روش هذ © ًاعييج سايل ايل اَبَأكحَم هايتك 96 : ئَلاَعَت

 .هرْيَغ ماعط ىلإ ٌرطْضُمْلاَك ُهظْفِح َبَجَوَف ٌمرَتُْم ّىِمَدآ ُهَنَألَو ([0

0-6 
 اماما 6

 1 _ى
 ١

 03 د

0 > 
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 هدام تان وي ةم مَ 2 7 27 «اسإ ء اس

 نسا باسو هيف بعشلا ناو اهلقل بحي ال ثيح ةطقلا قَرافَو

2 
 َرَتْسَي ْنَأ ْنِم اًفْوَح ة َةَلاَدَعْلأ ماع طق ناك نإَو ٍطبقّللا ىَلَع ُداَهْشِإل



 41 ٌينيبْرْشلأ بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 . نْيمأ ِدَي يف الإ رقي الَو

 نإ سم 01 هء ٌءه و نا 0 0 مه <تمل كم

 يف ُداَهْشِإلأَو لاَمْلَ اهنم َضّرعلا نأب رق طقل لع داّهشإلا قَرافَو

 بجو هوَسَْو كاع انج طيفك / و ٌبحتْسُم ٠ يلاملا ا

 ماس ص 2 0.00 و سمك ل لن صرب يمد من 3 و و 2 <” وع هذ

 ٌداَهْشإلا كرت ؤلف «هكلمتي لَو اعبت هْعَم ام ئلع اضْيَأ داَهشإلا َبِجَيَو
 م 6 5 2 60 م رت بدم هم

 . (طيِسَوْلَأ» ىف ُهَلاَق ؛ُهْنم ُهْعْرَن َراَجَو ءظفحلا ةيالو تينت مل

 ُهَل ُهَمَّلَس ْنَم اّمأ ويب طال لع ركذ انف اهلا بَ اَنْ
 .ُهدْيَغَو ُيِدْرَواَمْلا ُهَلاَق ؛ ٌتَحَبْمُس هك ٌتَحَبْسُم ُداَهْشِإلآَف مِكاَحْل

 ٌموُلْعَم هَل َلِفاَك ال ْدوُبْنَم ْنوُنْجَم ْوَأ ٌديِغَص ينال ُنْكْدلَأ َوُهَو ءطيِقَّلل
 . ٍدّهَحَتلَأ ىلإ هتَجاَحِل اًريَمُم ْوَ

 43 ابل (ُوَمُي الَو) :هِلؤَقِب ءطِقأللا :َوُهَو ءِثِلََّتل ( شال يف عرش مث

 ديشكلأ ُهحْلأ َوُهَو «(خ نيِمأ دي يف ّلإ) .طيِّللا كريب آل :ْيَأ ءِكوُعْفَمْلِ

6 

 2 ونس .ِ هر ع1 م همام 33
 اًبصؤازفكو أ تاك ولو «قر هب نعم يَ هَل َْلَف اَوُمْسَم َوَلْدَعلا

 عاش - روك سر اوام ”- دع ع

 ّكي و ةَئاَضَحْلآ ّقح نأ ا
 م ل02 يب هع هام 20006

 نذأ ْن نِإَف «ةالاَوُملآ َنِم اَمُهََِب اَمِلٍرِفاَك طقل ٍرِفاَكِل نِك اهلها نم و

 يف نع ” دان ُهَقِيِقَرَو طِقاللأ َوُهَف هْيَلَع ُهَدَقَأ وأ ِهِطْقَل يف ٍبَناَكُمْلأ رْيَغ هقيق

 ُدبَسلأ ْنوُكَي الق «هلالقتسال ِبَتاَكُمْلا فالخيب هديك ُهُدَي ذِ ا
2 

32 

 هل
2 

 هل ةعقيف

 طا : ُدحَسْلأ هَل َلاَق ْنِإَف رم ام َمِلُعاَمك اَضَِأ وه الو نب قالا وه

 ِطْفّلِل ِنالْهَأ ِناَنْثَأ َمَحَدْزَأ وَلَو ءقيِقَرلَأَك ٌضضَعَبُمْلاَو ءطقاللآ َوْه ُدّيَسلَأَف «يِل
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 « ُهْنِم ُمِكاَحْلأ ِهْيَلَع هْنَلَع َقَفنَأ َلاَم ُهَعَم َدِجُو ناف
 ب

 اري ْنَم 00 5 وك أ

 ْنَم ُمِكاَحْلأ َنّيَع «ُةَذُحآ انأ :اَمُهْنِم لك َلاَق ْنَأِب ءِهِذْحَأ َلْبَق ٍطيِقَل ىَلَع

 يَ م نت ءِهِقْبَسِل ٌقِباَس َمَدُق هِذْخَأ َدْعَب أ ءاَمِهِرْيَغ ْنِم ْوَلَو
 اس

 اًطاّيتْحَأ روُتْسَم ْىَلَع اًنطاَي ُّلْدَعَو ِهِلاَم ٍضْعَبِب ِهيِساَوُي دق ُهنأل ٍريِقق ىلَع
 ماوي وم 2 و هم ها آ

 .اًمُهنيَب عرقأ ايوتسا ٍنإف «طيقلل
 1-0 0 نإ م 2 ىلا .ًَء و 3 مع لس همس 0 همس سه و -. َّ 2

 ِهَيَرَق نم هلقن ال ءهب قفزأ هنال ِدلَبل اَمُهْنِمَو ةَيزقلا ةَيِداَب نِم هلقن ٍطِقالِلَو
 000 © ءرو م 2 0 3 عم هيس مس ع هءاساو س6 . همس ا[

 ٍريدلاب ملعلا ِتاَوْفَو امهشْيع ةنوشخل َةَيِداَب وأ ةَيَرقل ِدلَب نم وأ َةَيِداَبل

 اًمهيف ِةَعنَّصلَأَو
 رو م لاو هر بِي م0 هم 9: 0. هل 00 6 0

 َ م هسا وع ل هر 8 و وم ع 0 "وس

 هلثمل ٍدلَبَو ةَيْرَقَو َةَيداَب نم هلقن هلو : روهمجلا لؤقَو
 00 5 أ 0

0 

 دس( 7 3 0
 1١

 هه < 5

6 0 

 1١

 _- 3 دل . ةكككيل رس
 مي
 رسسح هه دجال

 ص
 3 ١

 ١
 ايام 2

 د
 دل

 وس . 7-5 3 ًّ 0 91 ل ًَ 04 ص - .ً نإ 0 2 11

 هتحت وأ اهب 0 م وأ هل ةَسوُبلَم وأ هيلع باّيثك ٌنصاخ ْؤأ مهل ةّيِصّولا
 ُ هل 7 همر 2

 وع يبه ل ِرغ 00 مك م هك وسع و 5 هو 20 ل “2 وح
 هدصخو «هدحَو اًهيف وه رادو «هروشم 0

 .اَهدَْع ف 000 جدع 'رضألاو

 . (ُةْنم) ُةْنوُذَأَم وأ (ُمِكاَحْلأ ِهْيَلَع َقَقْنَأ)

 مَن ْوَلَو َنوُفذَمْلا لاَ َركذ اَمب َجَرَحَو

 . فلكل ُهَل اَكْلُم نوكَي الق ُهَل ُهَّنَأ اهيف ٌتوُبْكَم



 14 يهيبدلا بييَكْلا دمأ نب دمحم
 20 6 ٠ ل هعم وم ه-آ

 . ٍلاَملأ ِتْيَب يِف ةتقفنف لاَم َهَعَم ٌدَجوُي مل نِإَو

 0 02 - هه هم ارر < روج وع سرر ة8 ر سر :

 هبْرقب ٌعوضْوَم لاَم الَو «ناكَملآ مم هل َوُهف هل ناكملا نأب مكح نإ معن
 2 2 ًْ هج 000 62م وع وع رم 2 هر هل

 ةّياعر هل نأل ففلكملا بزقب عوضؤَملا فالخب «هنع ٍديِعَبلَأك

 تب نم) ٍذِئيِح (ُةتقْمتَف) لام ُهل هَل َفرُع الَو :(لاَم ُهَعَم ْدَجوُي مل ن

 تق ناك لَم لاما تي ِتْيَب يف ْنكَي ْمَل ْنِإَف حِلاَصَمْل ِمْهَس ْنِم (ِلاَمْل

 انيِرِسوُم ىَلَع َبَجَو ٌضاَرتقالآ َرَسَع َنَِ ؛مِكاَحلأِْيَلَع ضر ُهِّمْمهَأ ره
 مس س6 م

 هِدّيَس ىَلَعف َّلِإَو ءاّرُخ َناَك نإ ِهْيَلَع ,فاقلأب ءاَضِوَق

 ءمكاَحْلا ِنْذإب ُهْنِم ُهَنْوَمُي اَمَنِإَو هظْفِحَك ِهِلاَم ظفحب لالَقتْسأ ِهِطِقاللَو

 ْنِإَف «ىّلؤأ ُيبْجَدلاَ «براَلآ َنِم ٌدَجَو بأ ِرْيَمِ تن ال ِلاَمْلآ ةيآلو َّنآل

 .َنِيَض َكِلذ ٍنوُدب َنَْنَأ نإ ٍداَهْشِب ِهْيَلَع قف أ مكاَحْلا ٍدجَي مل

3 
 بي الب فاك ةمحلتسآ نو ءاَهب َقحْلأ مواد ابن مِلسُم قلل :ةمَِ :

 لب مُكَْحُيَو .ةنم ةنؤك نكذُي مل هب .رثخلا راي ذلو لعق ةج
 ه

 هيباَسل اَعَبتَو ملا لق نم َْلَوِهِلوُصأ ٍدَحأل ابنَ وأ يِبَص بَل
1 

 نك

 نق هيلو َتحَت َراَص ُهََل ِهِلوُصَأ ُدَحَأ ينل يف ُهَعَم نكي ْمَل نإ مِلْسُمْ

 خلا قْبَسِل ٌدَتْرُمَف نيت يخألا نيل يف ٍ ةقاقإلا وأ وللا ِِلاَمَك َدَْرمَك
 ه#

 36 ءاَيب َّقحْل اَمَو راد ةيِعَبَت يِهَو .وألا لا يف فالحب هِمالْسإب

 راَدلآ ةّيِعَبَت : ْمِهِلْوَف ىَنْعَم اَذلَهَو ءاَمِرِهاَظ ىَلَع هئاتبل ل توم آل يأ دفا

9. 

1 

3١ 

 تا



 « عاَجْش يبأ ٍاَمْلَأ لح يف م اًنقإلا 466

 [ ٍةَعيِدَولَأ يف ]لصف

 7 سو معسل 2 1 و وم *آ لمقال دو ١ و | يع رع ار
 هنيب ةفرب م ل ءةريع و هفر ىعد لإو رح وو

 ماس < هل همر .ًآ 2 . َّ . 1 م

 هلاّمك َدْعَب هب رقي وأ ِءاَرِش ؤأ ثزإك ِكلملأ ببَسل
 5 529 0 2 1 7 1 م 3

 لبقُي الو هيرب هلاَمَك َدْعَب ُهُراَرَقِإ ْقِبْسَي وبس , ْمَلَو هَل ٌدَقُمْلَأ بذي ْمَلَو

 هِديبَو قرب ٌرقَأَف نيك ُهمرل هيف قُم ضاَم يفْدَصَت يف قلب زا رق

 يتب ْنإَف «ِنْيَدلا نَع َلَصَق اَم لإ َّقَرلأب ُهَل ٌدَقُمْلل ّلَعَجَي اَلَو ءُهْنم ئَضَق ُّلاَم

 ِهقْتِع َدْعَب ه : عيبأ يش نبدأ نم

 . هْيَلإ بسناب ها اَرقإ ُلَبقْبف هب ٌةِضْمْلآ يِضاَمْلا ف هَل اَكَأ

 ُحاَكي هَل لحي ال ْنَمِم ْوَلَو «ةَجوَرُم هر 1 طيقّللا َناَك ْوَلَو

 اَهْجْوَ 05 و و ءاَراَهتو اليل اهَجْوَر ُمُلَسُتو اَهُحاَكَي حفني مل َقّرلأب
 . ٌقيِقَر ةذعَب َدْعَبَو رح اَهِراَرَق ةإ َلْبَق اَهُدَلَوَو ءاَمِدّيَس ِنْذإ رْيَعب

1 

1 

 ٍةَعيِدَوْلأ يِف لصف
 ٍطيِقللا َدْعَب اَهِرُكِذ ُةَبَساَنُمَو «قَعَدوُمْلآ ِنْيعلآ ئَلَعَو عاديإلا ىَلَع ُلاَُث

 ؛ُنبَهَذلأ ُهَقَئاَوَو ءمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو .3545 :مقَر 0/9 ياك ؛ٌبيرُع



 ه١ ٌينيبْرْشلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحْمِل

 م

 «ء اهي :ذ نامل ب َماَ نمل اَهَلوتَ ٌتَحَتْسُيَو 2 ٌةَناَم ةَحْيِدَولأَو ا

 سانلاب نألو 51١47[0 :مَقَر .5ل١٠/1 ُنِقَمْيَبْلاَو 5 «خيراتلا» يف ُيِراَخُبْلاَو

 ٌةَغيِصَو َةَعَدوُمْل ِنْيَعْلا تْعَمب ةَعيِدَو ةَعَبْرَأ عاديإلا ىََْمب اَهَناَكْرََ

 ٌعيِدَوَو ,ٌعدوُمَو

 ةبانتْسا عاديإلا َّنأل «ليكَوَو ٍلكَوُم ين رم ام عيِدَوْلأَو عودوملا يف طِرْشَو

 َعَدَْأ ْنِإَ كم ُهَذَحَأ ام َنِمَض ِنوُنْجَمَك بص َوْحَن ُهَعَدْؤَأ ْوَلَ .ظُفحْلا يف

 يف ّرَم اَم َةَغيَّصلأ يف َطِرْشَو ؛هفالنإب ُنَمْضَي اَمَّنِإ ٌيِبَص َوْحَن ٌصْخَش
 .عيِدَوْلأ ِبِناَج ْنِم ٌدَّرلآ ُمَدَعَو عِووُمْلآ ٠ بناَج ْنِم ْظْمّللا ْطَرَبْشَيَف َةَلاَكَوْل

 َكِلَذ يِفْكَي ْنَأ ُهبْشيَ اَبِكاَس ُهَل ُهَعَفَدَم 58 يعوَ ُميِدَوْلأ َلاَق ْوَل ْمَعَ

 لآ َمَم ٌهَيانِك ؤأ فَكتظَمْحَتْسَأ وأ اَذنَه َكُئْغَدْوَأَك ٌحيِرَص اَمِإ ُباَجِيإلأَو

 وُبَأَو ؛5144 :مْقَر 3-6 لن رتل اًمُدْحَأ 0 مَ نإ اذنه ءاّهيف

 ؛ 770 :مُقَر 247/١ هّجاَم ُنْبَأَو 060 : مقر 0146 /ه ٌيِذِمْرَتلَأَو ؛ 4445 : مَقَر 24مل /6 دود

 ِلثَعل نوع يف لَو :[ها"# :مقَد 231417 /؟ َناّبِح نْبَأَو 0 : مُقَر ل07 /؟ ُدَمْحَأَو

 ع َبَجَو ُهُرْيَغ َمَث نكي ْمَل ْنَأب َنّيعَت ْنِإَف 'هيخأ ٍنْوَع يف ُدِئَعْلآ َماَد اَم
220 



 َرَجع ْنِإَق .اناَجَم هزْزج ةَعَفنَمَو ِهِتَعَفنَم فالثإ ئَلَع ُرَبْجُي ال نكلل ءاَمْذَخَأ

 . فلتلل اَهْضَوَعُي ُهَنَأل ءاَهَلويَق هْيَلع مُر محن

 ءٌميِرْحَت اف لِ ؛هِلاَحب ُكِلاَمْلا مَعَ ملاذ لَم :ةع َةَعْفّدلَأ ْنْبَأ َلاَق

 ظْفِحْلا ىَلَع َرَدَق ْنإَو ؛يِكرزلأ َكِلَذ يف َفلاَخ ْنِإَو ؛ هي اق

 يف هِسْفَن ْنِم ةَناَيِخْلا فاَح لب ِيَناَمِب مل نكلَو ؛ٌنِمأ احلا يف َوُهَ

 يف اَمُك ُدَمَتْحُمْلا َوُه اَدَمَو ءاَهيِف َةَناَبحْلأ ةَيْشَح اَهَلوبَق هَل ةرك ٍلبَْتْسُمْل
 ١ ش  .جاهّتملا

 إو ءَلاَحلأ ُكِاَمْلآ ٍمَلْمَ ْمَل اذِإ اَذَم نأ ُرهْظَيَو :ِةَعْفَرلآ ُنْبآ َلاَ
9 

 .ّرَم اَمِم َمِلغ اَمُك َةَها َرَكاَلَو َو ميرخت
 هذآ

َ 
 م

 د ع
5 

 هذ
 كلل 128 7 ع ه-

 أ ْةكَحْلاَو ُكئاَمَألا ُلَوَألآ ُمُكَحْلا :ٌةَثالَث ةَعيِدوْل ماَكْخ بيت .

 يوكل لانك مقشلاو فز 3َُكْلأ

 َةنوُمْضَم ُديِصَت ُدَقَو «ٌةَناَمَأ ةَعيِدَوْلا : اوَقِب وألا ىلإ َراَشَأ ْدَق

 يف (يَدَمَتلآب الإ ُنَمْضَي الَو) :بئصقلا لق ني َُحايلَ راو
 عدول ُهَهْنَي مل نِإَو اّرْرِج اَهَنوُد ئَرْخُأل ِراَدَو ةَّلَحَم ْنِم اَهََقَت ْنأَك ءاَمْفََ

0 

 فلتلل فّلّتلل اَهَضََع ُهَّنأل ءاَهِلَقَت ْنَع

 . نمضي ا ل اهب م لَو هكا طيات مَع

 َّنأل هَل َرْذَع َذُع الَو عووُملآ َنِم ِنْذإ الب اًيِضاَق ْوَلَو ُهَريَغ اَهَعِدوُي ْنَأَكَو



 مه هو ده فاق ع شاق و و ده هده وأو ساه ع او دفاع هلام ها واه د. افاور ا  ةداه د. ا. دعاه م اق هاه دس اهو د.« عاود ه ده سلم سلع

 هلو ِرَفَسَو ضَرَمَك ذِي اهو َْلاَم فالخي كلذ ضر مل َعيوُمل

 كذب ْتَرَج َةَداَعْا نأ ءاَهيِقْسَي وأ اَهُِلعَي أ ْزَ ل اَهلِوْحَي ْنَمِ ٌةناَعَتْسَ

 امك اَمُهَدَقَق نق «ولبَِو وأ اَهِلاَمِ كَ ٍضرَمَوَِمَس داك ٍرْذُعِل هْيَلَعَو

 تلا رأت لكي لَو نأ ام اَهَّدَر َرُهَدَقَف نإ ءاَمُذْحَأ هْيَلَعَو «يضاقلل

2 

 َدْنَع ٌرّيَخُم َوُهَف ءهيَلِإ اهب ةيِصَوْلا نيمألا وأ ِيِضاَقْلا ىَلإ ٌدَرلأ ِنَع يِنْغُيَو
 يِضاقْ فَ ديو هيَ هبة ةَيِصَوْلَأَو يِضاَقلِل اَمُدَر َنْبَي هِليكَوَو ِكِلاَمْلآ ِدَقَ

 سب رس هج رس

 .هّْيلِإ اهب ةيِصَوْلأَو ٍنيِمألِل اَهَدَ َنْي
 و

 يقل نع ع فا يف ام اهلا ب كِل َعَمَو و ءالآ وأ

 وأ هدو ْنَِنكعَت نإ َنِيَض رك امك رك نَِل اهب صوُي آو اهرب مل َنَِ

 . ِتاَوَفْلِل اَهَضَجَع ُهَنأ أل ءاَهب ٍءاَصيِإل

 اَهَضَدَع ُهَنَأل اََِقاَرُي اًنيمأ اهب ملي لَ َرْفاَسُيَو عِضْوَمِ اَهَنِفْدَي ْنَأَكَو

 ِهِعاَديإ لَم اَهب ُهَمالْغِإ نأ َرَكَذ ْنَم اَهب مَلْغَأ اَذِإ ام فالخب ؛عاَبْضلِ
 مس

 ىضاقلا أ دقق طم

3 

 يفوُص باّيث ةَيِوْهَت ِكّرتُك هيام َمَقْدَي ال ْنَأَكَ
 ن و 2 2 0 0 ها 2-2

 ِءاَوَهلَأ نم لكو «كلذ ِكَرَتب هدفي ةوذلا ّنأل ءاَهَمِلَع َدَقَو َكِلْذِل اَهَتَجاَح

 ةنأل مالا نوُكْسِب «ُهَكاَد ِفْلَع ِكْدَت وأ ُةْعَفْدَي اهب يِمَدَآْلَا ةَكئاَر قوُيْعَو

 لَو ِفْلَعْلاَو سْئللأَو ةَيوْقَنلأ نع ُهاَهْن ْنِإ ال ؛ ظْفِحْلأ َنِم ُهَنأل ههْيَلَع ٌبِجاَو



 كِلاَمْلَأ هاطغأ نإف «حوّرلأ ةّمْرُحِل ةَباَدلَأ ةلأْسَم يِف يِصْعَي ةنكل ءْنَمْضَي

 اًَمهَدَقف نإف « هدرتْسَي ذأ الغيل ةليكَو ذأ ُهََجاَوالإو ءةهنم اًهفلَع افلع

3 4 3 3 
 8 1١

 ايي 5 1١ :
 ِكِلاَمْلأ ىَلَع َضِرَتْقَيِل يِضاَقْلأ َعَجاَر 2 اسلا امم 4 5 مدسسا

 .ُاَرَي اَم ِبّسَحِب اَهِفَلَع

 قوُدْنَّضلأ َلَع ْدْقْرَي ال :ِهِلوَمَك هب ِروُمْأَم ِظْفح ةَمَلاَحُمِب ْتَفَِ ْنَأكَ

 فيت نإ ال «وراَمكْأب هي ام اَم َفِلَتَو هلق َرَسْكْناَو َدَقَرَف ؛ةَعيِدَوْلأ هيف يذل

 ُهَلْمَقَو ُهَداَقُر َّنأل ءاَمُهلَمْفأَف ٍنْيَُْف نع ُهاََ ْنِإ آلَو «ُنَمْضَي اف ةَقِرَسَك مْ

 . ظْفِحْل يف ٌةداَيز َكِلَذ
 هم او هر 1 0 226 معر ا سو ءهمدك 2

 2 لوقَو) : هلؤقي درا َرمَف «يزاثل ا رش مث

 وك 1

 قيد

 ٍلِماَعَو ِكيِرْشَو ليكّوك « نيم ( يِف ي رجي رْجَي ُْيَصْمْل ُةَرَكَذ اَم ب

 نبأ ُهَلاَف اَمَك «ةَياَبجْلِل ُهَرَجْآتْسَأ يِذَّل 5 هاَبَج ام َّدَر يف باج ضار
 . حالّصلأ



 ٌينيبرَشل بي دمحا نب ل 7 46ه هديب ةشلأ ىيطخلا َدَمْحَأ ..: دّيَحُمل

32 .6 00 3 
 - 1 ١6 مه: ساو ءاهس "ا ه1 <

 : اهلثم ررح يف اًهظفحُي ل هيلع و

 هم مو و هو مهر و م0 ما 1 م ”ىيكاو و 0 - 0 . 0-1

 دل يف ِناَقَدَصُي ال اًمهنإف رج و 00 الإ «هنيمَيب قدص هنمتئا

 2 يو 1 2 1 م ب

 ُهنَمَتنَأ ِنَم ٍرْيغ غ َلَع ّدَدلَأ َْعَدَأ ن

 ىلَع ةعي ةعيِدولأ د ِلاَدلآ حّتفب ٠ ٍمَدوُمل ر

 ىلع ٌّدَّدلَأ ريما عدا «انيِمأ هِرفَس َدْيَع ٌعووُمْلأ

 58 لأ ُمَدَع ٌلْضَألآ ذإ ءَرِكذ ْنَم ىَلَع دول نيب د فيل بيو ٠ ءِكِلاَمْل

 - ه 6 - 00 2 2 .٠ .٠

 . هْثِراَو ؤأ هكِلاَمِل ةَعيِدولأ : يأ «(اًهظفْحَي نأ) . عيِدَولأ : يأ «(هّْيلَعَو)
 هت 0 - 7 ا 22 ه2 2

 0 4 اقيم ززج يف

00 

 ِكلاَمْلِلَ هْيَلإ اَهَمَّلَس مَع تح ةعي ةعيِدولأ ميِلْسَت ئَلَع ٌملاَظ يول ةركأ ول |

 ُبِحَيَو راكع هينال ميطا ىلع عجت م ميت عيِدَوْلأ ُنيِمضت

 نإف 5 َدْهُج اهب ِهِمالْعِإ ْنِم م ٌعانِتْمالَأَو ميا ني قيد 1 ميدل نَلَع

 ليِوأَت ىلإ َةَجاَح لَم أب طل أل ءرْفُأ :َليِقَ ءرِياَصُمْاَو يقرالأ نر نم ريغ :يأ 01(

 «ىَلْوَأ َيِهَو لِعاَق هُرْيَغَو (مْلِهْلا ْنِم اَهبَمِلَع اَذِإ ام فالخبب» : خَسْتلأ ضْخَب يِفَو . ٍروُكْذَمْل

 ؛هريِصَقت ِمَدَعِل عيِدَوْلا ىَلَع َناَمَض اَلَق ءهِباَلْعِإ ِرْيَغ ْنِم اهب مَع عيِدَوْلأ َرْيَغ َّنِإ :اًهاَنْعَمَو

 ْ 0 .ئيريجتلا . مهنا



 ' ٍعاَجش يب أ ِظاَم 3 : ٌعاَتقإلا » 40

 . َّنِمَض ْتثَقِلَت تح < اَهْيَلَع ةَرْدَقْل َعَم اًهِجرخُي ملف اهب بلوط اذِإَو 8 1 0 2م هس لق ص ع : 06 2 هه 9 8 2

 0 2 ُْط | ل 0 2 4 ومر 2 ْل ساد

 ةَحلّصَمِل كلذ ىلَع َفِلْحَي نأ ُهلَو ءنمض ِهْيلَع ةَردقلا َعَم كلذ كرت

 مِلاَطلأَو ا اَقيِقَر ةَعيِدَوْلا ٍتَناَك اَذِإ بفلَحْلأ ُبوُجُو ُهَجَْيَو : ْنِعَردَألا َلاَق
0 0 1 

 ا ؛هب ٌروجفلا وأ ةلتق دير

 . اًهيف ٌبْذاَك ُهَّنَأل هِنيِمَي هنيموي ع ون لذ« تيم لإ نر

 ةدح تلت نارطأ ع وأ يَ هرعت ب

 0 دا فز دوس

3 
 2و

00-5 32 

 ف اَهيئَكَم نيت ريغ ني تم اهب فملفأ نإ 5 ا
 2 ُْط

 03 5 06 و

 . كلذب نّمْضَي
1 

 -5 1 - هم 02000 هو كس 5 04 0 ع 0 م 3 .٠

 تقَو (اًهْيلع ةَّردقلا ْعَم) هيلع اَهّدَرَي ىأ ء(اهجرخي مل) اهدَرب : ىأ
 0. ََ مر سا سم 5 1 محرر 0 1 ِِ َ 7 000

 نإ ٌةَميِق قا « دعم تناك نإ كم نم اهلدَبِب (اًهنمهض تفلت اوت ) 2

 ب رع 4

 نأ ْمُمْأي هَل نإ 3 : َلاَق ىَلاَعَت هللآ َّنإَف ءهْيَلَع ٍبِجاَوْلأ هك َةَمْوَقَتُم ْتَناَك

 ةَعيِدَوْل درب ذارغلا َسْيَلَو 158 :ُةيكلا /وَمّتلا روس 41 4 اَهِلْمَأ جل تكتمل أُم
 رع

 - ع

 هل نيو ؛ . متناهي ني يادي نأ لطم لإ. قلم نأ الد

 8م

- 



 يف اَمك اَهذْحَأُهمزَل ؛كتَمِوَو َذُخ :اَهكِلاَمِل ةعيِدَو دع ْنَم لقول

 . ُدّدلَ ةَنْوَم كِلاَمْلأ ىلَعَو (ناَيبْلا»

 ْنأَك ِْذْعِل َكِلذ ىَلَع يقي ْمَل اَذِإاَم ااَهْيَلَع ٍةَردَقْلأ َعَم١ : لوب جَرَخَو

 .تْفَولا َكِلذ يف اَهباَ حف نتي ا ةَاَرح يف هَ ؛لْيل حنُج يف ناك
 كَ الق ٍماَعَط ٍلكَأب وأ ماّمح يِ و أ ةَجاَح ِءاَضَق وأ ٍةالَصِب الوُعْشَم َناَك وأ
 . هريصقت ِمَدَعِ هيلع َناَمَض

 ََك يف وأ 2 ُداَدْرَيْسالَ ٍعووُمْلَ ٌناَوَجْلا : ثلاث ُمكَحْل

 ظْفحْلآِب ٌعْربتم هال ُعيِدَوْلآ اَمَأَو ءُكِلاَملآ َُنَداَف ٌعِدوُمْلآ اًمأ ءِتَقَو

 ين و 5 احب و ذا لا ديَقُي ْنَأ يِضَْنيَو : بيقتلا نبأ َلاَ

 فالخ ٌدَكلَأَ لوقلا اًهيف ب بدني ةَلاَحب َناَك نِإَ ؛ٌدّولأ َمْرَح إو «لوُبَقلأ

 . ُكِلاَمْلا هب َضْرَي ْمَل ْنِإ ئكؤألا

 أ هياعفإ ذأ وُ وأ امهيحأ تع نة ب غنت اهب عت
 اًهيف ََّم امم كلذ وخن

 هنيمَيب ٌكِلَذ يِف َقّدَص ؛ٍةَقِرَسَك اح بيس هَل كد وأ ءاَببَس لكي ْمَلَوَةَعَِوْلا تلت ْعيِدَوْلآ ىَعدآ ول :ٌةمتاَح

 هه
 ب ْمَعَن «ئلؤألا يِف ببّسلآ ْن اي هم ُهُمَرَي اآلَو : «عاَمْجِإلا» ب ٍرِذنُملأ ُنْب لاق

 يوك ارا ايس كفن طير رْيَعب ْتَملَ اَّنأ هَل فلي ْنَآ ُهُمّرْلَي



 ) عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ لح يف ٌماَنْمِإلآ 0 404

 ما ا6 هاي اه و دما. همه هاه او د و د هاف عداه واه فاو عاده هاف هاه افق هاو او هاو واه 6 و هاو ةواواقو د « هاو او اه فاو

 2 2 رص ظل ةسجو 2 همم 2. ماس

 :ننأ ةلاق امك «ةَعيدَولأ ةَمالَّس لّمتخي ]و ُهُموُمْعَو ٌقيِرَحْل ٌفرع نإف

00035 8 

 لهل ما هس

 هريصقتب ْتْفِلَتَو ٍرانيِد ِةَنِم مح هب ملا نعل اه اثم قَرَأَ

 تفلثأ ْوَل ام فالخب 0 ُهَلاَق اَمَك ةَباَتكْ َةَرْجُأَو ةَبوتكَم اَهَتَمِبِق َِيَض

 ُديِرَي ٌريرطتلا ن زيتا ُةَرخَأ همي الو هم ُهْمَرَي ُهَّنِإَف اًرّرَطُم ابو 0

 .ُهَلْغَأ هللأَو .اًهضقنت ُلَق ة اَهَنِإَ ةباتكلأ َكِلَذَك لَو ءاًبلاَغ بتل َةَميِق ةّميق
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 ضع

 ّئيرج» ير ىج
 ىسمئوز» ن١ ساش»

 ديياييحمي _ 1110 تحرر تا هنأ ل جانا

 صولا 7-0 تانك

 اًياَص َوْلأَو ضفئاَرَمْلَ ماَكَحَأ ناب ُباَتِك

 ٍةضوُرفم نعم ءَةَضيِرَف ْعْمَج , ضيا َرْفْل

 هلل َلاَق ءُيِدْقَتلا :َةَعِل ٌنْضْرْمْلَأَو . اَْيَغ َلَع ْتبَلَقَف ءِةَردقملا ماهل

 عراب :ةيكلأ /ةّرَقبْلا ٌةَروُس ]1 « مص ٌَيِضَو اَم ٌفِضِنَم # :ىلاَعَت

 راو اعرف دعم ثيِصَت : اًعْوَشَو

 ( ِنْيَحِيِحَّصلَأ» ٍرَبخك 5 ٌراَبْخَألَاَو ِثيِراَوَمْل ُثاَيآ عامْجإلآ َلْبَق هيف لضَألاَو

 :مُكو 410/4 ُجِذمشلاَو 6 : مْقَر 2177/8 ةِلْسُمَو 45701١ : مُكَر 211175/5 ٌيِراَخَبْلا]

 ءل1//8١410 َنابِح ْنّبآو ؛789) :مقَر ئرْبكلا» يف ُنِئاَسَتلَاَو ؛ ؛ نسخ :َلاَقَو 4

 ؛هوول ا : مَقَر 18/8 َةَناَوَع وُبَأَو 06 : مُقَر 2.35١ :ةَحْفَص ِدوُراَجْل ْنْبَأَو ؛ 4 : مَقَر

 0 : مقَر ,2 ٌيَقَهِبْلاَو قل ٌيينْطَفَر اًَذلُأَو ؛ ٠١905 : : مُقَر 3 ٌنِناَرَبَطلََو

 .(ِرَكَذ ٍلُجَر ىَّلْوَألَف َيِتَب اَمَه ءاَهِلْمَأب َضِئاَرَمْآ اوُقِحْلأ»
 ؟(ِلْجَر ١ َدْعَب «ِرَكَذ» رك ُةَدِ َدَتاَف اَم : ليق ْنِإَ

 لباَقُم ُهَّنَأ ُداَرْمْلا لب ءٌيِبَّصلأ ٌلِباَقُم هنأ َمَهَوَتي الل ءِديِكََلِ ُّنأِب :بيجأ - وع 1 2 ص وع 2

 ب 7 إف



 و هر 2 مع و مر م ةرصر رض 25م م م ص 2 2 ب م

 اوثراَوتف خسن مث ءةَرْضْنلَاَو فِلَحلاب مالْسإلأ ِءاَدَتْبَأ يف ناكر ءِراْعَّصلأ
 2 4 اكرم هدواسأا سد دع سألوه يس راكم يحرك
 مث «َنيِبَرَقاَلاَو نْيدلا 0 .ةَرْجِعلاَ 1

 ل 2 1 2

 ُيَئاَسَنلََو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 0١:« اقر ٌيِذِم رتل (ث راو ةيِص 707

 .["54 مقر

 :اًهْنِم ءاَهِمَْلَعَتَو اَهِيِلَْت َْلَع ّتَحْلآب ٌراَبْخَأْلا ِتَرْهْتْشَأَ
 َنِإَو ( ٌنضوُمَقَم ودم ينِإَف «َساَّنْلأ» ضير مع : ْىَأ موُمّلَعَو َيضئا رمل

 لق ٍةَضيِرْمْل يف ناَنْثأ َفِلَبْخَي مَّيَح َّتَح نسل ُدَهظَت دَهظَنَو ٠ ٌنضَقُيَس ِهَلِعْلأ اًذلَه

 ُيِقَهْبلاَو ؛داتشإلآ ٌحيِحَص :َلاَقَو كل١405 :مْقَر 9*2 /4 ٌمِكاَحْلأ (اًهيف يضقي ْنَم ِناَدِجَي

 441١/2 َّلْعَي وُبَأَو ؛ة".ه : مقر 3/5 «ئربكلا» يف ُيَئاَسَنلَآَو ؛1901١“ :مقَر 0“

 141١ /4 ُنطْفَراَدلآَو ؛0074 : مْقَر

 و 01 0 00 3
 وعر و 5 0 راء م يعل 21 ها[ مياس
 (نْنّسْلا» باَتِك يِف ٍروّصْنَم ْنْب ٌديِعَس ] امكنيد نم هنإف َضئاَرفلا | ١ :اهنمَو

 ُهَنِإَو [119010 :مقَر 5 يتقبل ؛1 861١ :مَقَر 245١/١ َِيِراَدلآَو ؛؟ :مْفَر 41١
0 

 ه-_ >2
 7 1 1 هر ه ةر ريعم .

 َنمْيِلَو َرمُع ّنْب صفح هب َدَدَمَت :َلاَق َمُث , 0 :مقَر 308/١ ٌيَيَمِنَبلَأ «ملعلا فصن#»

 م :مقَر 219 :ةَحْفَص (ِتاَعوُضْوَمْلا ٍةَرِكْذَت» يِف ْنِسِدَقَمْلا ٍرِهاَط ُنْبَأ ُهَدَرْوَأَو ؛ٌّيوَقلأِب

 و 57 ع 2 - - ع وع م

 ء ُلَوَأ 0 ُهَنِإَو ["/ :ةَحفَص (ريِغُمْلا» يف ُييِراَمْعْل ُدَمْحَأ ظفاَحلا َلاَق امك ٌعوضْوَم ُتيِدَحْلَو

50 

5 

 ب 8
. 

منَبْلأ (يِتمُأ نم عر
06 :مقَر 2٠٠ +/+ ٌيِقَ

 ي هج هب َدَدْمَت :لاق مث 

<2 

 ف 0 0000
2 

 ؛888 :مَقَر 234 :ةّحْفَص «ِتاَعوُضْوَمْلا ِةَرِكْذَت» يف ُيِسِدَقَمْلا ٍرِهاَط ُنْب ُهَدَرْوَأَو ؛ٌّىوقلأب

 .[ 31 ةَحْفَص ؛ريِغُمْلا» يف ُيِراَمُعْلا ُدَمْحَأ ظِف الأ َلاَق امك ٌةوضْوَم ُتيِدَحْلاَو



 9١ َيبيبْرَشلا بيَِحْلأ َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُمِل

 ةَلاَحَو هِقاّيَح ةَلاَح :نْيتلاَح ٍناَسْنِإِل َّنَأل مْلِعْلا َفْضِن َيِمْس اَمَّنِإَو 20 -: 5 ا[ أ ء.م. رع م
 رعش 4 مر. ه يرحم 2

 .ةّصخت ٌماكخأ اًمُهنِم لكِلَو ؟ِتْوَم

 : [ليوّلطلا َنِم «َيِوُلَسلآ ُرْيَجُمْلا] ٌرِعاَشلا َلاَق ؛ بقْنّصلأ ْئَنْعَمِب ,فضتلأ : َليِقَو
 4-0 ع هو 5 0 000 2 م 007 ه- 1

 ٌعَنْصَأ تنك يِذلأب نثُم ٌرَخآَو ٌتِماَش ِناَفْصِن ٌنمانلا َناَك َتِم اذإ
 يب رس 0 0-7

 وع هس ص رس ه0 1
 وع 0 همه يع . 0 04 مولا ب 7 يع مهر

 ٌدوَجَوَو « هبابسأ دوَجَو : رومأ ةثالث ىلع فقّوتي ثزإلا نأ ملَعاَو

 3 مر 8 - 1 - #8 ر 0 2

 مالُسِإلأ ةَهِجَو 0 ةعيراف ةيابسأ اًمأف

 ةاَيَح ققحت قّقَحَتَو ءاداهتجأ دفعا ت وم دب يِضاقْلا مم يف ات

 بارع ب ِتْيَمْلِل هئالذإ ةَقِرْعَمَو طخَلب ْوَلَو هيْوَوُم تْوَم

 8 3072 -و 2 ىلا ا مر

 .اليِصْفَت ثزإلل ُةيِضتقُمْلا ةَهجْلَو
 «قّرلأ :«هتيفاك حْرَش» يف مئاّهلأ نْبَأ هلاق امك ةعبزأ اًضْيأ ٌعِناَوَملَأَو م مع 7 .٠ 206 6 ع َْ ٌةَعَيْرَأ 25 2 تل

 هد مي 6 مكس ؛5 رع سو 1 باك صر 3 3
 ثيرؤت نم مْزْلَي نا وهو ؛ٌيوكحلا روُدلأَو «نيَّدلأ ٌفالتخ +[ ُلْئَقلَاَو

 2 1 2 0 0 2 ًٍء 5 هّيرع كس
 0 : ناي زثأ عاك هيرزت مَع صخش



 3 لخاَرَت ْنِإَو خالا نْبَأَو 3 خألاَو 3 ِداَع ْنِإَو ٌدَجْلَأَو 3 تألآَو

 . ُقِتْعُمْلا َلْوَمْلاَو « ُجْوَّزلأَو « َدَعاَبَت ْنَِو مَعْلآ ُنْبَأَو « ُدَعْلأَو

4 

 . (ْلَع ْنِإَو) .بألآ وُبَأ (ُدَجْلَأَو ُثَآلآ) :امُه (َ) ُهالْعَأ ْنِم ِناَنَْأَو

 ءامِهِدَحَأ نس وأ ِنْيَوَبَأ (خذلا» 0 0( يِشاَوَحْل 2 عب

 ف ملي خألا نب جْرْخَيل طَقَم بل وأ ٍنيوبألِل خلا ُنْبأ : ْيَأ (هَن 8

 ُروُكَذَمْلا حلا َلَفَس َنَِو : ْيَأ :(اَيَحاَرَت ْنَِو) . ٍماَحرَألا يِوَذ ْنِم هن ثري

 نم ُهّنَأل ءُتِرَي الق ٌمَألِل ُهَعْلأ ج وحيل طَقَف بآل وأ ِنْ وبأل (مَعْلآَو) ٠ ُهْنبََو

 ُدَعْل : ْىَأ «(اَدَعاَبَت ْنإَو) . ٌدوُكْذَمْل ُدَعْلأ : ْيَأ (هيئاَو) . ماحزلا يِوذ

 .ةيْبأَو ٌروُكْذَمْل

 محك ٍديِعَبْلأَو ؛ يملأ مََك بِلا َنْمَعْلا يف َقَه ال هنأ شما

 هنأ َكِلذَكَو «يهَتنَي ُتْيَح ىَإ هد ْمَعَو
 ةيب

 ِةيِعْجَر ِةَّدِع يف ْوَلَو ؛(جَِزلا) :امُّه 0 ءبَمَسلآ ريغ ِناَنَْأَو

 .ُدْيَسلآ انه اَهْنِم ُداَرُمْلأ ءَنْعَم َنيِرْشِع وخت ىَلَع ْنَلْطُيَو «(ىَْوَمْلاَو)

 َترَو وأ َق قاتغإلآ ُِْمَرَدَص ْنَم هب ُةاَُمْلآَ الآ رْسكب «(ُقتْعُمْلا)

 تذل :َرَشَع َةَسْمَح ٍلاَجَرلآ َنِ َنوُبراَوْلا : َلاَقُي ْن ا نأ انُه ٍطْسَبلأ ٌقيِرَطَو
 «بلل خألأَ :ٌقيَقَّسل حلاو ِءَلَقَس ْنَِو ُهَنْبَأَو ُنْبالَآَو ع ْنِإَو ُهوُبَأَو

 ُهَعْلآَو ءِنْيَوبَل 8 .بآلل خلا ُنْبأَو ٍقيِقَشلأ خألأ ُنْبآَو مألِل حألأَو
 . قتْعُمْلأَو ولو .بأل معلا ُنْبَأَو ءِنْيوبألٌمَعْلآ ُنْبَأَو .بأل
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 نِإَو نبال تْنْبَو ) تنل :
 7 ه4 هر 5 و 5 و

 « ةَجْوََرلأَو 45 2 تخألاَو
١ 

5 

  13 5م 06 1

غَّصلأ نهيف لْخْدَيِل (ءاَسْنلا) سنج نم ٌتاَئِراَولأَو)
 58 ١ َري

 :راَصتخالا قيرطب ءَةَدَحَوُمْلا ْئَلَع ِنيّسلأ
 ٍضَْب يَ (ِنْبالآ َتْنبَو تْنبْلا) :اَمُهَو ءبَسّنلأ لَمْسَأ ْنِم ِنآَنْنِب َنُهْنِم

0 ١. 

 ع --

 ءاَضَيَأ ؛ ِرَوَحُمْل» خّسن ضغعَب يف َوْهَو «(تلفَس َنِإَو) . خّسْنلأ

 ُدوُحَي د لعامل ِذِإ قاَنْعُمْلا فذحب ءُلْمَس ْنِإَو
 وِصَو

 هْيَلِإ فاَضُمْلَأ ْىَلَع ُدوُعَي ٌريِمَض

 دثُمْلا ُتاَبثِإَو تت هب إف ُنبالآ ََقَس نإ

8 

 ونعااص

: 5 

 . ُهَلَكَأتَ ؛ًاطَخ َوُهَو « ثزإلا يِف ٍنْبالأ

 ال/) :اّمُه (َ) ءبَسَّنلأ ىَلْغَأ نم ِناَنْنِ

 . (ْتَلَع ْنِإَو) مألآ مو بذل ماك

 عة

 ذك
9 

 ©36 رص 2 م

 ذآ

7 

5 

 آ-
 اما

 سعب عا

 هل ا 2و

 .٠ 3 الف مالا يبأ م «ثراَوب غ ةلْدُمْلأ» هاب ب جّرَخَف

 ِنْيَوَبْل (تْخّألا» : : يه ١) يِشاَوَحْلأ نم ٌةَدِحاَوَو

2 

 ور (ةّيِعَجَر دع يف رو (ةَجْوَّرلا) :اًمه () «بَسّلآ ٍرْيَعِب ِناَْثأَو

01 

 اَمَك هب ْتَنِرَو وأ ُقْيِعْلآ اهْنِم َرَدَص ْنَم َيِهَو اعمل رْشَكب (ةقيخحلا) هديك

 . رم



 « عاَجْش يأ ٍظاَمْلأ لَح يف نقال ) 45:

 يه ده هان ادن ام ده ار اوراق عاق دقه هاه عا. اه هاد. ده هده ىو هس و ده دة واد عاف واه ده او و هع وهو وده هاه هاو. هاو ا ىلاه

 اهَصع نبالا تنبو تنل عَ اكل ةقيِلاب ةقحمْلاو بلل تخألا نب

 ايف َّنَأل «َنيِرْشِعَو ِةَعَب أ ني قتأنم خيتو .يضوُلا نع لأ

 ِتنبَلَو فضلا ٍتْيبِلَ متل َةَج َحْوَّرلَلَو نذل َمالِل انُجُتَو اس

 ْنِكنُي َنيِذَّلأ َعَمَبْجَأ وأ ْدْهَس َرْهَو يِقاَبْلا ٍتخّأللَو ءْنُدُسلأ نالأ
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 000 اا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاك اا ال اكل اال اا اي ا ويل ا يل ل ا ا م لملم ل ىلا وى ىلا ى ممل ل ىلا م ا ىلا ا ل ملا مما سس ا ا 3

 ٌمَأل ْوَأ بل أ ِنْيَوَبَأل و تاو مشان روك نم نال وأ بُْصِل سان
 هم ارش ْيَأ ٌمَأل ُهَعَو ٌمَأل وِ ْثَبَو َكِلْذَك ٍتاَوَحَأ ُءلؤَأَو

 ؛ْفَولأِب ُتاَمَعَو :ّمأل وأ بَأل وأ ِنْيَوبَهل ١ ٍماَمْعَأ ُْتَآَنَيَو
 ب يل ع لوألا يف يلد ألا تعاتب ْيَأ نهب َنوُلْدُمَو

4 

2 8 
 هل م

 ٍلاَمْلا ِتْيَب ُرمأ مِقَتْسي مَ اذِإَ ءٍلاّملَأ ِتْيَب ب رم َماقَتْسأ اذِإ اًذنَه ٌلَحَمَو هام ريم
 0 2 - 3 خ06 4 2 6-6 سا «ر سس م
 يف ُهَحْحَص اَمَك ماَحرألا ووَف َثرَو يقَرَْمسُم ضف وذ الو ةبَصَع ْنُكي لَ

 . (ِدَئاَوَّرلَأ»

 : ٍناَبَهَذَم ْمِهِئيِرْوَت ةّيِفْيك يِفَو
 ليز هلآ لْهَأ ُبَعْذَم : ُحَصّألآ َوُهَو ءاّمهدَحأ

 . هب يِلْدُي ْنَم هَلْ

 .ِتْيَمْلأ ىلإ ْحُهْنِم برْألآ ُميِدْقَت دوو يارا لخأ بعدم ينال
 2 أ

 ىَلَعَو ءاَعاَْزَأ اَمُهَنْيَب ٍلَو أ ئلع املأ نأ تلي وذي وتو وشب يفق .
 م 8فام

 ا كلل امك مم او األ بت مع
 ا

 ريب مر عل 0
 71 أ



 َدِلَوَو « ِناَو َوَيَألاَو « ِناَجْوَّرلأ :ةسمح ٍلاَحب طقْسَي ال ْنَمَو 0 سَ اير اى 2 5 ىر 6 © سار

 . بلُصلأ

 ىَلَع ٌروُجأَم َوُهَو ءلِداَعْلا ُماَمِإلآ ُهَفرْصَي اَمُك اَهيِف ُهَفَرَصَو ُهَذَحَأ َفراَصَمْل

 ال) يزلأ : يأ «(ْنَمَو) : : هلؤقب ُْبَجْحُي آل ْنَمَو ُبَجْحُي ْنَميِف عرش مث

 ةَعْللأ ىف ُبْجَحلأَو ءِناَمْرِح -جح تجب آل يذل :يَأ «(ٍلاَحب طقس

 ْنِم ؤأ ةّيلكلاب ثزإلا ّنِم ثزإلا ُبَبَس هب ما ْنَم ُعْنَم :اًعْرَشَ غلا وش

 عيمج لع ةلوُشُد نكي عؤلا ىلإ فضلا ني جزل ِدَلَوْلا بجحك
 :ِناَمْسِق ُلَوَألآَو ؛ ةْبَرَوْل

 ُنكْمُيَو ؛يتَأَيَسَو ءَقَرِلَأَو ٍلْيَقْلاَك اَعْنَم :ىَمَسُيَو ءفضَولاب ٌبْجَح
0 

0 

 0 5ك 1 0 م م6 مو
 دِلَوَو ِناَوبالََو َناَجْوْرلا) :مهَو ل4(ةسمخ : لاب طَقْسَي ال دم

 3 - ٠ ه2 2 31

 ِتْيَمْلَأ ىلإ يِلْدُي ْمُهْنِم الك ّنأل ءٌءاَمْجِإ اَذَهَو «ىّتنأ وأ َناَك اًرَكَذ (بْلُصلأ
0 



 . عقلا ئلَعم قُم لضألاَو ههِرْيَغِل اَعْرَف َسْيَلَو اكن ؤأ بَسَتب هسفنب

 1 . نأ ذأ اح اكد نينشلا ويم عَ سلوا : القي جر
 مسا صا ل

 نم لؤأ اذلَهَو ُثَسّسلأ َوَهَو هرْيَعِل عرف كل ( بححمت ه7 هِسْفنب لذ

 أ اعزب ثمنح صخشلاب ثا هلع ل م طيش : مهضعُي

9 

 . ةَقتْعُمَل ةقيملاو قيما الإ ميني تملا نلإ ىاذأ نم

 ثري اآل) يِذَّلَأ :ْيَأ :(ْنَمَو) : هلو ءٍفْضَولأب ِبْجَحْلا ين َعَرَش م
 هُفرْعَبَس امك ٌرثكأ َلَب ةَعْبَس :اًقَلَطُم :ْيَأ «(ٍلاَحب

 .ىتلا كلامي :مْزَح ناد «(ُديَعْلا) : ُلَوَألأ
 وأ َناَك اَرَكَذ َكوُلْمَمْلآ َوُه ُدْبَعْلا : 'مكْحُمْلآ» يف َلاَكَو

 . (مبَدُمْلا) . قيد : يِناَثلأ (َ)

 . (دَلَوْلامَأ) :ُتِلاَثلأ (و)

 َقّرلأب مهِصقنِل (ُبَناَكُمْلا) ُقيِقّرلآ : ُعباّرلآ (و)

 هيعيَو عبس َلَدَب ٌدَعبرَأ : َلوُقَي ْنَأ َصُمْلل َْصْخَألآ َناَكَ
 . همالَك رخآ ىلإ ءَقّرلَأب

َ 

 ن2

 ِءالّؤَه ْنَع

 ذإ ءَكِلذَك َوُهَر رْيَغَو َقّرلأ لما َنْيَب قره ال هنأ ٌرهشُم ُةفالَطإ :ةيبنت
- 

 يف َقّرلأب ٌصِقاَن ُهَنَأل ءَةَيَرُحْلا َنِم هيف اَم ِرْدَقِب ُثرَي آل َضَعَبُمْلا َّنَأ ٌحيِحَّصلأ



 484 ٌتِنيِبْرْسْلأ بيطَخل أ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

 7 مو لى هر 0007

 اَنَأَو ُهَّلك قيِقَّدلأ ْتَدَوُي اَلَو نقلك ري ملف ني الولأَو قالطلاو حالا
 نع ُهْنِرَيف «ِهّْيَلَع لع كلمت هنأل ءزخلا مضي ب ُةَكلم ام ُهْنَع ْتَرَوْيَف ضَعَبْمْلا 0 4 م هه 0 0

 اًمم ُهَقَح هئافيتْسال ه هِدِّيَسَل َء 1. ْئَش الَو هتَجْوَرَو هِضْعَب هِضْعَب ُقَسْعُم ؤأ ٌدْحلأ ُهئيرق

 ةّيق لأب بسك
 1 4م حاد
 نو ني د

31 52 

 َلاَح يانج ُهل ْتَجَو َناَمأ هَل فاك ْتثَوَوُي ال قبقّرلأ ٍنْوك ْنِم يّ أَو

 يف ةَياَرّسلأب ُتَْمْلَ لَصَحَو َقِرْتْسَأَو يسع َناَمَألآ ضقت مَ ةَناَمَأَو هتّيّرح

 : ٌعشُكْرَرل َلاَق . ٌحَصَألأ ىلع هتثرَول ؛ هتميِق نم شزألآ َرْدَ نِإَف ءهَق ِلاَح

 . اًدلَه لإ ُثَوَوُي ُهَّلُك ٌقيِقَر انَل َسْيَلَو

 ٌيِذِمْرَتلا رّبَحِل اَقَلْطُم ِهِلوُتَعَم ْنِم َلِتاَقْلَأ ُترَي الَف (ُلِتاَقْلا) : ُنِماَحْلَأ (َ)
3 

 ؟77/ / ٌنينِطقَراَدلَأَو ؛5841 : مُكَر 44/١ ُدَمَْأ] هرْيَغَو 4 : مْفَر 0185/6 َدْواَد يبأ لب

 «ثاّريمْلأ نم : : ْيَأ 226 ئش . ٍلِياَقْلِ َنْيَل» 17١19[: :مقَر 319/5 ْنِقَمْنَبْلاَو

 ُكَئاَمْرِح ُةَحَّلْصَمْلا تصمت ٍلئقْلاِب َلَجْمتُْي ْنَأ ْنَمْ ْنَموُي مَ َتِرَو ْوَل ُهَنَألَو
 . ثزإلا ُبَبَس َيِهَو ار ُمْطَق َلْيَْلآ َنأَلَو

 َرَساَبمب ال أ نوُمضع ُهَريَغ 0 3 َناَكَأ ٌءاَوَسَو

 مآ اهَرْكُم ؛ال مَآ مّلَعمَ

 3 ع 22 1 2 ُ ]- هم 2 1 2 1 7" .٠

 ذإ ءلذحأ ث 1 "للف « رصنت ىدوهيك «ةوحنو (ٌدترَمْلا) : نِداَسلا 9



 د 1

 و ةنألا لع اجلا نكح تق كيك رطو لت » ِتْوَم َدْعَب مالّْسإلل

 اذِإ ام هِليِيقَ نم (بلْطَمْلا» يف عفر نبا ِمَقَو اَمَو ُيِداَدْعَبْل ِروُصْنَم

 يف نيكس ُهْبِج ْهيِحاَص َكِلَذ يف ُهَطَلَع هنزإ َّنّيبَت مَلْسَأ اَذِإ ُهنََو ءاَدَتْرُم َتاَم

 امال فراح هيف ُهّنِ َلاَقَو .««جاّهتْنالا»

١ 

 و 7 2 - 7 2 السهو ها اس 0 حا عم ىلإ ب م

 ثري آل اًمكَو ءَكِلَذَك َوْهَو ُهَرْيَغَو َنلْعمْلأ فتنصملا قالط

 عوطفملا د كَ تاق مِلْسُم َفَرَط ٌيصْخَش َمَطَق ْوَل نكل هامل ُت
 ُهَلْثمَو ٠ هَدَولأ آلؤل ُهْنِراَو َناَك ْنَم هيِفْوَتْسَيَو فرط ُد 3 ل لزب تاو

0 

 تري الف ِرْفكْلآَو مالشإلا ْيَتلَك ٍنيتَتْحُم (ِنيبلم لفأ) : عباًسلآ (3)
 .اَمَُنَب ِةالاَوُمْلآ عطا َرِفاَكْلآ مِ :ىلأ

 ِثيِرْوَت يف اوَُلَبْخَأَو ؛مِلْسُمْلا ُتِرَي ال َرِفاَكل أ نأ ىَلع ٌاَمْلآ قمنا

 .نعْا ىلع وهنا نم مين
0 

023 2 
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 (ِلِماَح ٍةَرْفاَك َةَجْوَّر ْنَع ٌرِفاَك َتاَمْوَل ام َرِكذ ام ىَلَع كري : ليِق ْنِإَق
 انِمْكُح َعَم ُهْنِم ْترَي َدَلَوْلا َّنِإَف ءْتَدَلَو ْتَمَلْسَأَف ُتاَريِمْلا َفَقُرَو

2 



 يه عه عاده ٠ راد. دعو ع. ادفدو و اواو هاو د عواد عاف هم مه واع عانوا. .. دارو و دو ده دو و ده دم ا.ه واو ا « عواد هاو عاهل

 ع وع ل ل

 .همأ مالسإب همالسإب
 22 ا م

 ام و 11 2 همر َ قارس سورس در ع كغم اس و 2 3

 ناك ذم ثرَو دقَو «هيبأ ِت مْوَي هرفكب ام ناك هنأب : ثتيجأ

 0 0 7 هل 21 0 ا 05 1 هدو ةيفص ه2 ًّ ا «ي ار

 كِلْمَي اًداَمَج انل نإ درخأتملا يِققَحم ْنِم ٌينانتكلا لاق اَذلَهلَو ءالمح

 ص وح ار ى- 8# ةغ6 2ص رور

 م | ةنسختْاو .ةفطنل و

 دَهَع اَمُهَل ناك اَذِإ ٍرفكلأ بلم اٍرْفَكْلأَو مالْسِإل «تلم» :ب َجَّرْخَو

 ْنِم ّيِسوُجَمَو «ٌّيِسوُجَم نم ٌيِناَرْضَنَو «ٌيناَرْضن ْنِم ٌيِدوُهيَك ءِنائراَوَيف
 َلاَق ِةَدِحاَولا ةّلِْلاَك ٍناَلْطبلا يف ٍرْفُكْلا للم َعيِمَج َّنأل ؛سْكَعْلاِبَو يَ

 00 هيام ل ساس م 2 ره ص

 .173 7 ا /تنولأ ةروُس ذل .] 4# حروؤرصت : نع ٌركَصلأ الإ نحل َدَسباداَمَم ٍْ : َلاَعَ

 َّنِإَف ؟ُةَسْكَع ٌيِناَرْضَنلا َّنِم ّيِدوُهَيل ْثْرِإ روَصَني فيك : ليق ن نإَف

 ؟وتي ال لِ ىلإ نم لقا نم نأ عّألا
 دك ايف بأ بتل ينو حلاو هولا يف كلر : بيِجَأ

 َدْعَب يحس ب هنإَف ؛ةَهبش ِءطَو وأ اكتب ام ءاّيناَرْضن مث دحآلَأَو تاور

1١ 

0 
 م6 ص

 ب هْيَوَب

 َاَمْخَو ِناَََو هَ ] َناَك ول َمَح كرف ماكي ليم نفاد ُهلاَف اَمَك هغولُي

 ةموُحأ لآَو ةوبألاب اًمُهَنْيَب ُتْراَوَتلا َلِعْج ةَئناَرْصَتلَأ ُدَحآلَآَو ةَبدوُهَيْلا اَمُهُدَحَأ
 9 7 رع م
 تلو د الق ٍدَهاَعمَو يم ةمذك لَك ُهدْيْغَو ُيِبْرَحْل اَمأ نيّدلأ ف فاللتخ عم ةّوخألاَو

 »( .« امه ةالاَوعْلآ عاطل ريغ
: 

. 1١ 
.© 

 مسا
 ما

 ماما 144
 هه 6



 ٍظاَفْلَأ لح يف ٌعاَنْقإلا » دف

 م8 6م 6 دع دم اهم دع دو دو دو ده ع ا. واو عاق هو واه. « و سه. و اولف ماو عاود دعا. و. اه و و ده اف عاف و دو هواه عاق او هلا#

 وا

 قْئَس ُجَل ء اكديم لج أ امة داب يف ذأ

 و غب وأ وح قدح رات تالا طر ءاَعيَش ٍرَخآلآ َنِم

 قبّسلا لأ مَلْعُي أب قِاَص قبّسلآب ْلْهَجْلاَو بنُ اَنْ َوْهَو ِثَرَوُمْل
22 8 

 .الضأ ٌقَبَس َمَلْعُي ال ْنأبَو قباَتلآ ُنْيَع َمَلْعُي الَو

 قباّسلآ ُنْيَعَو .قبّسلاب ُمْلِعْلا قّيِعمْلاب ملل : ُتسْمَح َةَلَأْسَمْلا ُرَوُصَو

 ُماَبتْل أ قبس مْلعلأ َعَم قباّسلآ ِنْيعِب لهل , قْيَّسلَأَو هيَِمْلاِ لْهَجْل

 أ ناي [ ىَلِإ ُتاَريِمْلا َُقوُي ةريخألا ةروُصلأ ىفَ ؛هييع ةقرغم َدْعَب يبل
 را يم عم هم < -هم

 1 ثالثا يِفَو ةَكّرَبلأ ُمَسَقن ث ةييّل ةَروُصلأ يفَو حصل

 : ١' ئلاعت هللأ َّنَدل هنثَرَو يِقاَبِل هِوَْنَو ٍقَرَعب َنيَِمل

 © '< ١
 - 06 _ ف 5 ما

١ 3 
 اَذِإ نيِنَجْلأَك 59 ْمَلَق دبِحاَص ٍتْوَم َدْنِع ُهئاَيَح ْمَلْعُت ْمَل اَنْهَو ءِتاَرْئَألآ
 تهمه سل

0 

 هددامو

 .ٌيِلاَرَعْل ُهَرَكَذ . ٌتراَوَتل ضب ءناَعَلل ل

 ١-١ ُلْئَمْلا : ةَعَبْرَأ ةّيِقيِقَحْل ُمِناَوَمْلآ : ادفاك حْرَشا يف مئاَهْلأ نب يأ لاق

 5 لصتلا
1 6 

 هس ص1 - م 0000000 01 م مات ا 000 أ هلام ل
 اًعِناَم ُهَتَيِمْسَتَ داز اَمَو ؛ يوكل ُز َوَدَلاَو «نيدلا فالتخاو ءقّرلاَو

 هيي اس

 .زاجم



 ماو - و و و 0: هَ
 عمرأ نى 0 راما يك ري هوك 2000 لس ست د لسع
 ءموبأ مث « بالأ مث « هنا 4 اللا تاب | تَرَقاَو

 ّ 0 ع عوام 2

 « مألَأَو بألل خألأ مث

 ءافتنال ْلَب عنا هنأل ال ُهَعَم ثزإلا ٌءاَِتنأَ ءٌراَجَم اَهْيَلَع َداَر ام َّنَأَو ؛ ِدْهَعْلأ

 عِناَوَملَأ ّنِم ْمُهِضْعَب َّدَعَو . هجؤوأ اَذَهَو «خيراَتلأ ٍلْهَج يف امك طدّشلأ

 ك0 / ٠ ةِلْسُمَو ؛"494 : مقر 1019/4 ٌئِراَخَبْلا اِنْيَحيِحَّصلأ١ ربْحِل قول

 ِدوُراَجْلأ ٌنْبَأَو ؟ 447 : مدد 40/6 يالا ؛؟ةكح مُقَر ء147/* َةْواَد وُبَأَو ؛ 10759 :مقَر

 . (ةَقَدَص ُهاَنْكَرَت ب اَم ترون ال ِءاَْألآ ُرِشاَعَم ٌنخن» : 1١94[ :مقَر لالكرا

 ُظْب آل ْنَأَر . نلف كلاي هزت رول نوذعأ يلا وامل

 .مهروجأل رت مويا دَْبةَدَصْمُلام ويذوب اينّدلَأ ا

 ْنَم ْمُقْنِم :ماَسْقأِةَعَب ةَعَبَْأ ىَلَع ثزإلا يِف َسَّنلآ َّنأ َرّرََت اًمِم َمِلُع ْدَق

 .ةسْكَعَو تري اَلَو ُثَروُي ْنَم ْمُهْنِمَو امه هك تت
 ِضَكَبْمك تِلْكَ دتْرَمَو قيقَرَك يناَّنلََو ِنْيَوَحَأَو ِنْيَجْرَرَك ىّلوُألاَ

 مِهيَلَع هايل ُمباَرلآَو ءاَهْْيَغ ال هلع ُتَروُ انف طف هيرُع يف ِنَِجَو

 . َنوُنَرَوُي الو َنوُنِرَي ْمُهَّنإَف مالَّسلَو ٌةالَّصلآ

 أل بالا : :ٍمُهَو «هسفنب ُةَبَصَعْلا ٍبَسّشلَأ ّنِم (ِتاَبَصَعْلا ُبَرْفَأَو)
 يف و هيبأ َماَقَم موي نذل َلَقَس ْنِإَو نبأ َهُن) . هس ِتْيَمْلا ىلإ يِلْدُي

 ل .هب ب ِتاَبَصَعل ِرِئاَس ِءالذإل (ُثآلآ 2 . بيِصْمَتل يف اذَكَف ,ثزولا

 َناَك هب َرَيَع َوْلَو « ٌقيِقَسل : َْأ 1 بلل خألا هن 93 .الَع ْنِإَو ةوتأ

 ١( خّستلأ ضْعَب يف : ١ ُةَبَصَعْلاَو « .



 . بلل ل ٌمالَأَو بأذلل خألا أثأ ّيث « بآلل خألآ مث

 ُتاَبَصَحْل تَمِدَع نإ .٠ نبأ مل 6 4 ِبيَتَرَتلا الاه ١لع معلأ 0 3 َّ ا و 2 1 46 2

 . قتغملا ىلؤَملأف

 بآل خلا ُنِبأَمن) ٠ هسفنب يِلْذُي اَمُهْنِ م لاك َّنَأل ء(بألي خألا :) .رَصْخَ عءاص و ص 0

 هِسفنب يِلْذُي دي اَمُهْنم لك َّنأل ء(بأل خألآ نب َمت) . ٌقيِقَّسلَأ : يأ « (مألاَو

 معلا ىَلَع يل مَآ مَ : ْيَأ «(ٍبيتّرَتلأ اذنه ىَلَع معآ م) .هيبأك

 عل : ْيَأ «(هنبأ ) . هِسفنب ِتْيَمَلِل يِلذُي و َّدَجْلأ ُنْبَأ اَمُهْنِم لك َّنَأل بذا

 بآل ث 0 أ ع
 2و

 هَكَدتَو اقَضزوا» يف لق يهني تح ىلإ كذا ف بألا نم

 اًراًصتخأ ْئَصْمْل

 مهن َنوُبَّصَحَتَي َنيِذَلأ بَسّنلآ ّنِم (ُتاَبَصَعْلا ِتَمِدُع اَدِإَت)
 ُمْمَجْلَاَو ٌُدِحاَوْلأ هب يكسو ٍةَبَصَع ُمْمَج ُتاَبَصَعْلاَو «(ُقَتْعُمْلا ىَلْوَمْلاَف)

 ٍمالّصلأ بأ ركنا ُييوَوَتلأ ُهَعَتَو يِرَرْطُمْلا ُهَلاَق .ُتَنَوُمْلاَو ُرَكَدُمْلأَو

 ٍلُجَوك هبا غل ةَبَصَعْلا َتعَمَو . بِ اَع ْعْمَج هنأ ِدِحاَوْلا لَ ُهَقالْطإ

 اَذِإ ةكَرَتلا تري َهَتَرَوْلا َنِم ٌرَدَقُم مِهَم ْمهَس ْمُهَل َسِيَل [ ص :اَعْرَشَو ؛هيبأل

 ٌقِداَص درعا اذ كتل تري نو . ضوُرُفْلأ دعب لَصَف اَم ذأ أ ىَرفْنأ
 أ نا

1 

 عم ِهِْيَغَو هِسْفنبَو ٌَمَّدقت اَم َوُهَو هسفنب َةَبَصَعلَأب

 ُتاَوَحَألاَو ُتاَنَبْل نّه ِهرْيَِب ٌةَبَصَعْلاَو - . 7 0
 م

ِ | 
 ف

 ه0 ى.آ؟ هم 1 رو *ع
 .٠ نهيحرا عم رلو ريغ تن



 كل. : أ هل ه2 ها مدل
 ا ٌينيبرْسلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ِدَّمَحَمل

 و
1 

 عى ٠ 00 هر سف ر 7 7 ا - 6 0 و 317 . 01 هم

 نهَو هرْيغ َعَم ةبصعلابو كلذب قداَص هرخآ ىلإ لضف ام وأ :انلؤقَو
 متي ءسك همم لل كوم ل هءزم ىيعس ىسات سس 2 نس

 سام ص هل م6 هع 00 5 0
 ْنَمل ءالّولا اَمنإ» :ِكَم هلؤق قالطإل .ئثنألاو َركذلا لّمْشَي قِتْعملأَو 98ه م سا نايم ها. 4 ةهلكس مس هوم # ءلر 2 102

 275١ /4 َدْواَك وُبَأَو ؛4١15١ :مُهَر 2147/9 دِلْسُمَو ؛1084 :مْقَر 34١/١ ُيراَخُبْلا] (َقمْغَأ

 : مقر 0٠9/8 ين ئاَسَنلاَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 35174 :مَقَر .477 /4 يِذِمَرَتلاَو 5979 : مَقَر

 َّنَأَلَو [٠ى05.*3 : مُقَر 34 /// قاَّزّولَأ َلْيَعَو ١ : مُقَر 2445 /؟ هّجاَم ْنْبَأَو ؛؟ "6

- . 

 . ثزإلا يف اَيَوَتْسََف ةأْرَمْلاَو ٍلُجّرلأ َنِم ٌدوجْوَم قاَتْعإلأب َماَعْنِإلآ

 1 . َعاَمْجِإلَأ هيف ِرِذْنمْل نبأ ل 5

 (بَّسلآ ِةَمْحْلَك ٌةَمخْل ُءاَلَوْلا» :ِهْيَلِإ ُدِشْرُيَو توق 4 هْيَلَع ُتَسَّنلآ َمّدق َمّدق اَمَ

 ء[١/81 ُيِعِفاَشلاَو 4744٠١ :مقَر الة /4 ٌمِكاَحْلآَو ؛440+ :مَقَر 295/١١ َناَبِح نبأ

 ءِبَستب قتْعُمْل :يأ ((ُهْنيَصَع ثا .هب هَبْشْمْل ٌنوُد ُهَْسُْمْلاَو ءهب تش

 ع -

 نْييَصَعحْلا اَمهْيَوَحأ م وَلَو هيأ نبك آل وبحب مهب نوصل

 أ هيف ىَْمْلآَو هِيَ عَ ِةَبَصعْلل الو ءضوُرفْلا باَحْضأ نم امن ءاَمُجَل

 عع 7

 َنوُد ٌروكذلأ ٌتِرَو ُبَسََنلَأ ىَحاَرَت اذِإَو «يِخاَرَتُمْل بتل َنِي ُفَعْضَأ َءالَوْل

 تنبَو خألا ُتنب ْترَت مَ اذ ءْمِهَتاَوَحَأ َنوُد عل يِنَبَو ألا ينيك ثانإلا

 ُتَرْقَأ ريخُملآَو ءاَمُهنِم دع ُدَعَبَأ اَهَّنأل ترث 9 ْنَأ ىلْوأ قتْعُملا تبق ٌمَعْلأ

 اًمهدحأ َت امن ٠ نْيَْبَأ َفّلَخَو ُقِتْعُمْلا َتاَم ْوَلَف ٠ . قيتعْلأ توم موي ِهاَبَصَع

 5 أ نب نوذ قيطشلا مل والوق نييعلا تام ءاَنبَأ َفَْلَخَو



 م 0

 4ا/ك

 ما. ام ام اد. اي اعاد. د. دث.اد. د. و دعا هو هاش ع اه هلو ا .  اه ف افاق و واه. هواه عاق ساو و ده ده هو ده اهو هاو ف ده و د. اهلاو

 اَيَح يف ِةَبَصَعْلِل ْتيثي ال ءالَوْلا نأ يف حيِرَصلاَك ِبمَصُمْلا مالك :ةيينت يع
 يع يف أت تبا ءالَولأ لب ؛ِداَرْمب ١ َسْيَلَو كَدْعَي تي اَمَنِإ لب ٠ قمل

 | ُءاَلَولأ ُمُهَل تبي مَلْوَل ذِإ 3 ملام يِف ٍصوُصنَمْلا ٍبَّهْذَمْلا ىَلَع ٍقِتُْمْل

 . اوُثِرَي ْمَل ِهَتْوَم َدْعَب

 4-5 انك

3 

 عم ْمُهَ هنأ اَمُهُحَصأ م «ِناَهْجَو هيف باَحضألل * مجلتي : كبش َلاَقَو

 . ئَهَتنأ .هوُحَنَوٍلاَمْلآ ثزإكُهَلهلْمَج نمي اَميف ْمِهْيَع مَدَْمْلآ َوُه نكن

 1 ذ الا بَسّنلأ أ يف مّدَقَتُمْلآ بيراك انه ْمُهْترَتَو
 0 وع

 ذيل لاو ُدَجْلأ َعَمَت مت اذإ نم.

 ءالَولآ يف خألا ِنْبآ ميِدَْت رَهظألاَف .خألا ْنْبآ دَجلآ َعَم َناك اذ ام اَهْنِمَ
 . ةَونْْلَأ ةَوَق

 _ .ةفييقت ِتمَْمْلَف مل أ اَمُهدَحأ معاني اكاد اماني هي 00 0 مما 9# نع لس هو: م 8 سسك

 1 ذأ ةمكحو كَيَصَع قيل ا

 بألا لين اود نإ فَ لا يف امك . يلا فل يخل
ّ 

 هذ - 2 كَم 2 2 ميمو م وعر سس مذ

 ْنَكَي مل َن ْنِإَف ؛اًذكَْم َو ُةْنَبَصَع هن ٌدَجْلآ ُقِتْعُم « هتيصع
2 

 لقتن



 4/1 ٌييبْرّشْلأ بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 [ ةَرَّدَقُم أ ضوُر ىف ] 5 ةّثل 07

 1 1 رو يمص مهر

 ('ةَرَدَقُملأ ْضْوَرْفلَأَو

 مظَتْني مل اَذإ اَمأ ءِلاَمْلا ِتْيَب ُرْمأ مظتْنأ اذإ َنيِمِلْسُمْلِل اًْرإ ٍلاَمْلآ ِتْيبِل َلاَمْل
 7-00 2 مر يم 2 8و 0 هر هم ًْ 2 رى -

 ةلِع نأل ءِنْيَجْوّرلأ ِرْيغ ضوُرفلأ لهأ ىلع ُدَريُهنإَف ءِلِداَع َرْيغ ماَمِإلأ ٍنْوكل
 اًمهيف ٌةَدوقْفَم َيِهَو ةَباَرَْلأ ولأ

 َداَكْوَلف احر يِوَذْنِم اوكيه ؛ٌعاَمججإلآو ف جْيَرُس نبأ َلَقَْو

 ني ها طل نك“ مخل تكيقولاخ ةدتخم لهم لاح نج 1

 اوس اتيسا اإل وقتا تبى .[هض لذ ع 17

 ّنِم َُلَأْسَمْلا حصن امها ناك ِتِِْلَو ٍمِهَس فضي امهم مال ] ةتِس نم

 دامت حل: عب ىلإ راَصِتخالآبعجََْو رع ين

 هيت حْرَش» يف ُرَصَتْخُمْلآ اَذَه ُهَلِوتْحَي آل اًمِ َكِلَذ ْنِم ءاَيْشَأ ُتْرَكَدَو

 هرْيْغَو ١
2 2 

 ةَرَدَقُمْلا ضوُوُفلأ يِف ُلْصَف]

 اَعْرَش دق ْمْهَس ُهلَْمُلُك ْمَُو ءاَهياَحْضأَو ضو نيب يف عرش م ءث

 عنج (ضوُرَفلآَو) : هوَ القد ئ مُْنِم لك ُهَفحَتْسَي اَم ِرْذَقَو ؛ مي لو كيري ١

 : يأ ةَرَدَقْمْلا : أ «(ُهَر ةوثمل» ًءاَبِصنألآ :ْيَأ «بيصت َكْعَمِب «ضْزَف

 ٍلْوَعَك ءٍضراَعِل الإ اَهْنَع صقنت الو اَعْيَلَع َداَرْي آل ْنأب ةتَرَوْلل ٌةَروُصْخَمْل

 ور 86 ر 9م رهو م ةماب

 . « ةروكذَملأ ضوُرِملَأَو ١ : خّسْنلا ٍضْعَب يف )١(



 ٌةَبِس) ٌضورفْلأ ُدْيَحَو . ٍةَتَرَوْلِل (ىَلاَعَت لأ باَتِك يف) .ٌداَريف ٌدَرَو
 و2 4

3 

 7 ُمُيدلأَو ففضتلا) 00 « ِتاَراَبِعب اهْنَع ُدَيَعَيَو هِنوُذبَو ٍلْوَعِب

 لك ْفْعّصلاَو ثلثلاَو ُعْبْْلأ ٠ ُدَصْخَأَو (نسُدُسلآَو ْْلّتلأَو َناَقلُلاَو
 3 .٠ 3 ه هر رك ه.ر و .٠ و

 و هيي اضيب نشبت فشلا :َتْلَق تْئِش ْنِإَو ؛ُةَمْضِنَو

 8 2 0 ياللا 2 9 ث ء 8 رس موه .ل

 هعبرو همصنو فصنلا :تلق تكئش ْنِإَو ؛امههصن دماصلو اًمهفصنَو

00 

22 

 هى ديلا (نوَلاَعَت هلأ باَتِك يف) ا جوخو
 1١ "عاد

 وف « نبالأ

 ْنَأ لإ ءِلْوَعْل اسم يف ُْملاَو يشلاَو نب تنب وأ ٌةَدَج وأ اّمأ ُهُقِحَتْسَي

 ٍنْيَواَرَعْلا يف ىّقِبَي اَم ُْثْلْتَو لْئاَع ُنْمُث يِناَنلآَو ءِلْئاَع ْتْلُث ُلَوَألآ :َلاَع
 غر 9 5 2

 ماك ضّرف وذ ُهَعَم ْثْيَح ٌدجلأ ٍلِئاَسَم يِفَو ءِنْيَوَبأَو ِةَجْوَرَو ِنْيَوَبَأَو جْوَز
 ٍداَهِتْجالَأ ليبق ْنِم ُهَّنِإَق .ةرشإ سف ٌدَجَو

 هم

 5 ٍرْسَك ربك هِنوكِل هِرْيَمَك هب ْئَصُمْلآ أدب .(ُفْضْنلا) : لَو
 حصص 534 1 ريياتاجب ع 3 3

 ؛اَمِهب أَدَي َلاَعَت هلأ نذل ءِنْيِلُلَأب اوُءَدَبْوَل نأ ٌدَو

 .َكِلْذ ييَجغأ ءاّمهب اَءَدَب َينَوْل دحا ولأ ِلْيَع ا ءاجنلا بأ تْيَأَر سَ



 112 ا ل 206
 : للاعت هلؤقل ةّوخالاَو ةَّونملا سنج  ْنَع ْتَدَرَفْنَأ اذِإ (تْنبْلأ) :اهدحأ

 1١[. :ةيآلأ /ءاَسْملأ ٌةَروُس ؛1 4 فضيل اهل ةَدجو تناك ناو » رجم كىلصو عروب 2 وم 2

 ْنَع (ْتَدَرَفْنَأ اذإ) .عاَمْجِإلَأب َلَمَس ْنِإَو ««نثالأ ْتْنب) :اَهيِناث ()

 ُهَنِإَف ءاَهتَجَرَد يف ّخأ اَهَعَم ناك اَذِإ اَم بصب جَرَخَف «ٍصيِنَتَو بيِصْعَت
 نب ب اَهَعَم َناَك اَذِإ ام صيقشلأِبَو هَل اح اَم ْفْضِن اَهَل ُنوُكَيَو اَهْبَّصَحي

 . نيئلثلأ ةلوكت دس اَهَعَم اَهَل َنِإَف ءٍبْلُص

 ةوْنْبْلا سنج ْنَع ْتَدَرَمْنأ اَذِإ (مَألَو ٠ بألا نم ُتْحَألا) :اًهُعلاَت (و)

 رص ناكل ةقيلابِربع دلو ءَةَوْحَألآَو

 َوْخألآَوِةَونْبْلا سنج ْنَع ْتَدَرفْنأ اذِإ (بألأ نو تَأل) : اَهُعِباَر ()
 . 17١[ : ةيآلآ /ءاَسْسلآ ٌةَروُس ٠ 4 ءكضاق هلق تح هلق: ىَلاَعَت هلْوَقِل

 أ ُتخألأَو ُةَقيقَّشلأ ُتْحَألأ اهب داَرُمْل َن ا َلاَق

 . ٍبألآ ّنِم
 َعَم ٍةَدِحاَو لكل َنِإف ءٌجْوَّرلأ ةعبزألا يف رك نع دافئا دب جوشو

 هنم (ُدَلَو) . مجول ْىأ ٠ ءااََل ْنكيْمَلاَذِإح ْوَّرلَأ) : اهسِماَح (و)
 هل م وَ 5-9 2

 ُهْنِم َلَفَس ْنِإَو اَهَل (نْ أ ُدَلَو اَلَو) ىَتنَألاَو ِرَكَدلأب ُدلَوْلأ َقُدْضَيَ هريغ
4 

١ 3 



 0 َوُهَو « ٍنبالآ ِدَلَو ؤأ ٍدَلَولَأ َعَم ُجْوَّرلَأ : ِنْيننأ ُضْرَ ُمُيُدلَأَو

 َدلَوَص ام ُفَضِي ْمُكحَلَو 4 :ىَلاعَت ِهِلْوقِلَف ِدَلَوْلأ ِمَدَع َعَم اَمَأ ءهرْيَغ 4

 ٌءاَمْجِإلَأ َدَقَعَن َدَقَعْنأَو [١1؟ :ٌةيآلأ /ِءاَمّسلأ ٌةَروُس س3 4و 6 كل كير نب تصئبقنا

1 
4 3 

 0 مَ ءاراجم هيلع دولا مْسَأ ؛ قّدصل ام

 2 . اًعاَمْجِإ بْلّصَلَآ ِدَلَوَك اًمهيف ُهّنِإق
3-1 

 ها ب يدا

 َعَم جْوْرْلا) ضف : : (ِنْييْنأ ضف َوُهَو عيل : ينال ُضْرَمْلا ()

 وأ ُهّنِم َلَفَس نو اَهَل (يْبالآ ِدَلَو) َعَم (أ) ريغ وَ هم هيجْوَرِل لَوْ

 عير ْمُكَلَهْدآَوَنُهَل داك نَّه»# : لاَ ِهِْوَقلَو دلل َعَم م اَمَأ .ِِْيَغ ْنِم
 .َرَم اَمِلَف ِنبالآ ِدَلَو َعَم امو 1١[« :ةيكلأ /ءاَمشلأ ٌةَروُس ؟]

 . ُتَجْحُي اآلَو ُث تري ال هَ نبل دلو لبق امو انه نبال يق جَرَحَو

 وكلاب (ت اَجّْرلأ) لكِ (2) ةَدجاَولا (ةَجْوّرلل) يو : ْيَأ «(َوُهَو)
 َدَع َعَم اَمَأ ءَلَفَس َْنَِ هل نبال ِدلو) مدع أ) ؛جْوَزلِل (لَوْلاٍمَدَع َعَم)

 و 1 نكي هَل نإ مَتحَرَت اَمِم لا تر 1 : يات لوقلت يول
 2 ىل ى 2

 ديفتساَو . عاّمجإل -.

| 

 6غ
+ 3 

1 

 و

 هل ره -»

32 9 

 يف عبرا ِءاهيْنأ ىلإ ةَدِاَوْلا َقْوَف اَمَّنَأ ٍدجاَوْلآ َدَْب اج هريِبْعَت
2 2 



 كه ص س ةهار ََ
 كك 3 .٠ 002 0: نه اس يع

 ني

 2 با سام وع
 نورد مس م5 سم و# سر 1 ساو 207 9 26 و م. ف عيو*ر

 ٍنئالا ِدِلَو وأ ٍدِلَّولا ْعَّم ِتاَجْؤَرلاَو ةّجوزلا ضزف نمثلاَو
 5” - 2 هه

 . نيتنبلا : ةَعَبْرأ ضرف ٍناثلثلاَو 1389 11 صصص ىك يا. نا

 ا ا هاللع ل يس 2 عج 2 8 2 000 و 2-"-: 0. يع

 ةجوزللف «نْيَوَبَأَو ةَجْوَز َكَرَت اذإ اًميِف اًضْرَف م َعْبُرلا ملأ ثرن لف : هيبنت

 و ىلع ع ِ

 َمَم اوُبَدَأَت مُهَِكَلَو «عْبُر ةقيِقَحْلأ يف َوُهَو دَحاَو َيِقَب ام ثلث ٌمُألِلَو عب لأ

 هلك (9) ةَدِحاَوْلأ (ةَجْوَّرلأ ٌضْزَف) َوُهَو (ُنَمَتلا)

 ٍدَلَو) َعَم 2 اَمِرْيَغ ْنم ْوَأ اهْنِم جْوّرلل (ِيّلوْلأ َعَم ََم 0 (ِتاَجْوَّرلا)

 دلو كحل ناك نإّذ# : مت لو حان لس ذا هل (نئالأ

 .مّدَقَت اَمِلَف ٍنْبالآ ِدَلَو و َّعَم اّمْأَو 011١ :ٌةيآلآ /ءامّشلآ ةَروُس ؛] 4نْمَّشل انه

 هاي ةيطسل اجب قب ج وزب ريت يال

 اَمأ يكف نيب 3 ةعَبْزَأ “ زأ ٌضْرَف :ّوهَو (ناَتَلثلأ) : خيا © ُضْدَفْل و(

 هب متحَأ ام مو .نيتخألا نََع سايفلا ىو ؛ نيل عيبرلأ نب : ِدْعَس تن لأ ١ : زل مكاحلا ةححَص ام ىلإ ديما عاملا نيل
0 

 جمس م 0007

 1١[ :ُةبآلا /واسنلا ةررش 41 4 ِنيَيَسندْلا لكَح ُلْكِم ّوّذلِل :  َلاَق ئَلاَعَت هلل َّنَأ اًضِيَأ

 َكلَذ اَهَل َبجَي انآ ئرخأو وأ للا اه اك او كَل

 َقَوه سن 5 لاحت هلق موُمُحِلِف ني نم تكل يف اَمَأَو ءاّهتخأ َّعَم
 ل١١: : هيكل 1 /دامنلا ةَروْس 41 4 كرت اما َّنُهَلَم يتنَتأ

31 



 ئلؤأ َناَك رثكأف ِنبأ يتنبب ربع ْوَلَو «َلَْس ْنِإَو (نْبالأ ت انَب) ٌضْرَف ()
 بأ نمنع ول بح سنجل نبالآ يف ٌماَللاَو ف لَو «ِنْبالأ اتنب َلخْدُيِل

 يّتأيَسَف َناَك ْنِإَف ِبْلُص تب َّنُهَعَم ْنُكِ ْنُكي ْمَلاَذِإاَدنَمَو ءَكِلَذَك ُمَكْحْلآ َناَك
 كو

 1105 :ةيآلا / دست ٌةووس 41 4 كر + ناد اهلك يمن اا نّي» : َلاَعَت

 اَماَنْلُث َّنِهَلَم ِنيَسنَتَأ قوه سف هك نإ ا : ىَلاَعَت هلق ٍموُمْحِلَف رثكألا ين اأو

 . 1١[ :ةيآلا وامل ٌةَروُس 4و

 ف اَمَأ ءِنْيَيِقَّسلآ ِدَقَف َدْنِع (بآلآ نم َريكَأَف (نْيتخألا) ْضضْرَف (3)
 :أ ئَكَح امك ٍناَمْنَّصلأ مهب ةاَرْمْلاَّنِإَفةَمْدقمْلا ميركل 3 ةيقالِلَف يبخل
 اَسِن نك ْنِإَف# :ىَلاَحَت هلْوَ ٍموُمُحِلم ٍرثْكَألا يف اَعأَو َعاَمْجِإلَأ هيف َةَعْفرلأ

 .مَدقَت امك ١ :ةيآلا /داَسملا ٌهَروُس 41 نين قْوَف ريا امو

 و. 034

١ 8. 

00 
 لدا ١

 و
 معو رس + ى ص

 دو ويصح ْنَكَع هدا رنا َدْنُ

 ) ٍنْبالأ ُثاَنَبَو 00 خَسْنلأ ضْعَب يِف 000



 د. ص1 ك7 مك أ 5 001
 نينثالل وهو « ٌبجخت مل اذإ ٌمألآ ريس ٌضْرَف ثلثلأَو

 . ٌمألأ ٍدلَو ْنِم تاَوَحألَأَو ةوخإلأ َنِم ًاَدِعاَصَ

 ا 44 م هل و عب م
 اَذِإ مالا) ٌضْرَف : (نّينثأ / ضرف) َوْهَو «(ثلثلا) : ٌيساَخْل ٌضْدَفْلَ 0( 1 85

 الَو ِثراَو نأ دلو الود اَِتْيَمِل ْنُكي ْمَل نأ ءِناَصَقن َبْجَح بجح (ُبجحت 3
 ْمَأ اًروكذ ال ْمَأ َءاَفِشَأ اوُناَكَأ ٌءاَوَس ءِتْبَمْلِل تاَولاَو ةوخإلا نم ِناَنْثأ َءار و هك رك 1 ثا ا

 هه 2 - - و

 هر وى ١ همم سالب 206 7 لَم 2 4- وك
 ةَروُس 4] «رثذشلا هّمالف ةوحإ هَل ن نإف ثلثلا هّمالف :هتروو او

 ريكا ٍناَنْثَأ ة وخإلاب ُداَرُملأَو .ِدَولب ٌقَحْلُم نبالآ ُدَلَو 1١[« :ةيآلأ /واَسْشلأ

 . َفاَلِجْل ِساَبَع ' راق ُلْبَق اَعاَمْجِإ

 َناَك ْنِإَف ءْطَقَم ِنْيَجْوّرلا ُدَحَأَو بأ َمألا َعَم َنوُكي ال ْنَأ اًضْيَأ ُطَرتْشُيَو

 ُبِصاَنَو ٍلاَحْلا ْنَلَع بتل (اَدِعاَصَق نْييثالل) .ُتْلُدلا :ْيَأ «(َوُهَو)
 ىَلَع ٍدوُم 1 ىلإ نينا ِدَدَع ٍضْرَف ْنم اًبِهاذ :َْأ ٠ راَمضِإلا ٌبِجاَو

 امك اولا ل منوال لَم اَمِّإو بضل يع هف دوي الو «نيثال

 هيف يوتْسَي (هألأ نم ت اَوَحَألََو ةَوْخ 7 َّنم) اًدِئاَرَف : ْىَأ (مكْحْمْلا» يف

 و ةارماوا هلذ وب لجر هلو ةأرمأ وأ دلك تروي لجَر براك نإو# : ىَلاَحَت هِلْوَقِل ُهُدْيَغَو ركَذل

 ا . ةَيآلَأ [١؟ :ٌةيآلأ /ِءاَمسلَآ ٌةَروُس هد 4ث



 « ِتاَوَحَألَأَو ةوخإلا َنِم ًاَدِعاَصَف

 سا مع عياد شس د راط
 . همم ون ىلا ٠ #0 رس. ٠

 .افيقوت نوكي اًمنإ كلذ
3 

 262 مه

 فالخب هب اوُندَأ ْنَميِف بيِصْعَت ال ُهنأل ىتنألاَو كذآ َنْيَب ئكوَس اَمَّنِإَ

 4 نيسأْلا كح لكم ّكّدلل» َناَكَف ٠ ءاَبيِصْعَت مف نإ .بألَو انشأ
 :"ِهقيِلْعَت١ يف َةَرْيَرُه يبأ ْنْبأ ُهَرَكَذ «تآبْلأَو َنيَيْلأَك 0١ : ةيآلآ /ِءاَمّشلآ ٌةَروُس غ]

 ل انك ةعساقلاب هج صفت اذ ايف ةزخإلا ل ثا نب ل

 نكي ْمَل نو ِةَناَلعِل ثلا ُضْرَف نوُكي ادلهبو َتكَأف ٍوخإ نا ُهََم ناك
 َتَماَمَك َلاَحَت هللأ باَتك يف ثلاث

١ 

 ِنيَّسلأ ميدقتب (ِةَعْبَس ُضْرَف) َوْهَو «(ُسُدّسلا) : سِداّسلآ ص 2

 ِهيَوَبَأِلَو # : ىَاَعتِِْوَمِل ُهَرْيَغ وأ َناَك ارَكَذ (لولآ َعممأل ) .ةَدَحَوُمْلأ ىَلَع

 نأ : ةيكلأ /ِءاَسْنل انّلأ روس 41 كو مل نك نإ كر اَمِه سُدشلأ اَمُهْدَِم ٍدِحو ّلكِل

 لآ ىلإ ثلث َنِ هب اهْجَح ىلع عامل َلَفَس نو «ننالآ ِلو) ع

 : يأ ((اًَدِعاَصَف نّييثأ) م (وأ) كِلَذ يف ٍدِحاَجُم َةَقلاَخُم اوُرتَْي هي َىْلَو
0 

1 

2 
 نيتي يف ّدَم اَمِل (ِتاَوَحَألَو ةَوْخِإلآ َنِم) -

6 

 اَمُهَل ِنْيَفِصَمْلُم ِنْيَدََو ةأَرَمأ ت َدَلَو ْوَل اَم ُلَمْشَي دَق «ِنْيْنَأ١ : هلو : يَ
 اذنه َتاَم منا َرخآ ُنْبَأ اَمُهَلَو ِناَجْدَهَو ِدِيَأ ب .

 اًمُهَمْكَْح َّنَأل َكِلَذَك َوُْهَو ثِسُدُسلأ اَهَل فَرْصُيَف َنْيَذلَهَو ُهَم
 ها

# 
| 



 16 ٌنيِبْرْسلا بيطخل أ َدّمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 3 سَ نأك ءِنْيَوَحَأ ٍدوُجُو يف كّشلآ َعَم سُدُشلآ اًضِيَأ طغت
 , هِقوُحْل َلْبق ُدَلَوْلا َتاَم َمُث ءُلاَحْلأ هَبَتْش َبَْشآَو ِدَلوب ْثَنَأَو ِةَهْبشب أ

 ٌحَصآلأ يف سدس أ لَوْلَا لاَم نم مال ِقاَدَلَو رَحآلا َنوُد اَمِهِدَحَأَلَو
2 

 .ِدَدِعْلا ىف (ةَضْوَدلَأ :ةنز' يف ان خيل |
5 3 

 سا 3 ح ىلا اما ام 6
 26 ١ 5 _-

 ١
 35 حا _

 سوو عام

 نْيَوَبَأَو جْوَر
 5-5 2 1 5 0 2 3 رم هس ؟ وع 2 هَ 2 ل

 مُفَرآ َدْواَذ يبأ رّبخل مآل ؤأ بأل ةئراَولأ (ةَدَّجلِل) ْسدَّسلأ : يأ «(َوُهَو)

 َّنَأل ٌيْنِجْلأ اَِب كاَرْمْلاَو .نسُدُشلأ ةَدَجْلا ئَطغأ هلي ُهَّنَأ هرْبَغَو د4
 و لاف وسل 1 رو < حج .َ 2< 1- 38 - 0

 رعي ار ؟م <23 : 4 03 1 0 ص 5-4

 ةدجلا تناك نإ مث «نّيت هب ' ة هلع هنأ حيجحَص ٍللَّسب 4 1
 8 1 .٠ _ 0 هم 1 0 2 ًَّ 70 18 7

 يوذ عم تناك ؤا تدرفنا ٌءاَوَس طقف (م ا مدع ْعَم) 3 كلد اًَهلف مال

 ِتْيَمل ني اني سل ذإ ءطقت د مالا الإ اَهْبْجْمَي آل اَّنَأل ِِقَبَصَع ع ْؤأ ضْرَف
 0 هر هبل يَ ةحلاَد ار م 6 2ص م اى 004 2 0

 اهنأل :ثألآ اَهئبحَي ب الل ةَدَجلاَو .دَجلاب و بألأب تجخت الف ءاهّرْيغ
 وعم 9 َ 3 1 #2

 حل

 ِخ 7

 اهَيْرَقلَأَو ءاَهنِم ُبَرَقأ ٌمألآَو ةَموُمَألَِب ٌقِحتْسَت اََّنِإَف



 تخألآ ْعَم بألآ نم تخألل َوُهَو 2 بلّصلأ ٍتنب عم نبالأ تنبلَو
 2 هه 2 و م

 3 مالأو بالآ َنِم

 1 2 0 3 هم رز نإ 1 ١.7 2 وو ريا ام ١> 2 ل 6 2
 .مأ ما ماك مالا َةَهِج نِم دبل بح بأ ماك بالا ةّهج ٍيرفلاَو ١ 7 .٠

 1 -ْج أف ( الأ 0 م ند[ 2 [(1) 0. سو ,ةهدو هلأ ن _ 0 8 عس 2 0 2 ع ريو 7ص 8 ريو ج 3

 َعَم) رثك نب تنبل . اضي نسمدَّسل و/ .٠ نيفصت م وكي لت

 شط 1 م روز ريس م 8 م 5 2 ه 5

 سا ه8

 . ٍدوعْسَم ٍنْبَأ نع 177 :ِمُفَر] ٌيِراَخُبْلَأ ِهاَوَر «تنبْلآ َعَم نْبالآ ِتْنب

 تنبلأف ِنْيَتلُتلا َنِم ٌرثكأ َّنُهَل َسْيَل َتاَنَبْل َنَآَلَو 'يفال هلع سيفو

 تاني عم ناك ْول هنأ بلّصلا تنب هرّيغك ٍفنَصُملأ ِداَرْفِإ ْنِم َديِفَتْسأ :ٌةيبنَت سس مس أ ف 25 هس ل عت سلا م د ع
0 5 9 76 3 - 22 1 

 امك ءاَمْجإلَاب كلذك َوِهَو «نبالأ تانبل ءْئش ال هنأ رثكأف بلص اَتنب نئالأ 22 مس 6 و2 17 ةهةّسرقر 8. 134 _ 2 0 3 200 5 م .ه 7
 رم هش دهوك عدو 2 مه صا سس 8 » 2 ردم و

 نّْيثلْثلا ةلمكت نذَخأَي وأ ذخأت | ءرثكأت نبال تنب نآل يوزوامل ُهَلاَق

 (تخألا َعَم بألأ َنِم) ٌرثكأف (تخألل) .ُسْدُّسلأ :ْيأ «(َوُهَو) م ص ع ا 4 عي .هرك ملقم
 م 31 1 ه ةم - 00000 و 9 0 و2 َّ 00 2 م

 .نبالأ ِتانَبَو تنبلأ يِف امك نّْيئلثلا ةليكت (مألآَو بألآ َنِم) ةَدِحاَول



 هبا ةنيبرشلا بيطخلا َدَمْحَأ نْي ٍدَّمَحُمِل

 5 ْنِم ٍدِحاَوْلأ ُضْرَم َوُهَو « بألآ
2 

 أ طْقْسَتَو
 . بألاب ذا اَدْجَألَاَو « مال ُتاَّدَجْل ل

 َعَم (وَأ) .ُهَرْيَغ وأ َناَك اَركَذ (ِدَلَولأ َعَم بلآ ُضْرَق) ٠ ثسُدسلَأ : يأ «(َوُهَو)
 بألا مَع َدن) بأ (َدَجْلآ ُضْرَف) اًضْئَأَوُم (0) . َلْمَس ْنِإَو (ِنْبالأ ٍدَلَو)
 : يلاَعَت هِلْوَقِل نبأ ُدَلَو ْوَأ ُدَلَو ِتْيَمْلِل َناَك اَذِإ ِتْيَمْلأ َنْيِبَو ُهَنْيَي ٍطّسَوَبْمْل

 دَلَوَو ةَيآلأ 1١[ :ةيآلأ /داَمْنلأ ٌةَروُس 4] * سْدَُنلَأ اَمْجْعَم د حو لكل هب دو لو

 ألا دلو ني دجال ) اًضِنَأ (َوُهَو) بآلاك ُةَجلآَو كم اَمَك دونَ نبال

 ٌةَروُس ؛] 4 تأ وأ أ هلو : ىَلاَعَت هلْوقل « اوثنخ 2 ذأ نأ ْوَأ َناَك اًدكذ

 دم ع

 ء< مرو هبال. ا رك ل وما ورد ه2 #2
 خالاَو ْوَّرلَأ :روكذلا نم ٌةَعَب ةعيرأ :رشع ةثالث ضورفلا تاحصا : ةمئن

 0007 هل ٠ هر هب ما 7 مة هع مر ص ع ر هكر هي ل مر رم ع+

 راعمجي كفو ءطقف بص لأي َدَجلاَو بآلأ ثري ْذَقَو ٌدَجلاَو بآلأَو الل

 و 2 عر 200 . جيه م 6 يب <” نصار م 2 م وجور

 ُتاَوَدَو َمُألِل ْتْخَألآَو ُةَجْوّرلآَو ِناَنَدَجْلاَو مل ثانإلا نم َةَعْسِتَو ءاَمُهَنُيَب

 د د

 ألي ّنكأ ٌءاَوَس (ُتاَدَجْلآ ُطْقْسَتَو) :ِهِلْوَ اَقِب ِناَمِْحْل ٍبْجَح يف عَوَش م
 اًهْنِم ب رثأ لاو .ةموثألاب قَامَ َةَدَجْلا َّنَأل ءاَعاَمْجِإ | (مألاج بلل ْوَأ

 .(بلآب) ٍروُكَذل ٍضْحَمِب ِتَمْل ىلإ َنوُلْدُمْلا (ُداَدْجَألا) ْطْقْمي () . كَم اَمَك
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 ع 0 را هامل ع م مع رم 7 مم مرر

 « باآلاو «. نثالا ِدلَوَو . ِدلَّولا ةعيرا ْعَم الا دلَو طَقْسَيَو

 . ٌدَجْلَأَو
 ما ضر هيرب  هيتي ال عؤيمر ع ب "ص م #ورر
 « نبالا نْبآَو « نئالا ةثالث ْعَم مالاو بآلل خال طقسَيَو

 بألآَو

 زأ ذاك اوك هول اًهنِم لح اوي : : ْىَأ ء(ِةَعَب ءذأ) ٍدوُجُو (عَم) ثن

 (ُدَجْلآَو ُبأَلَاَو) .ىَقْنأ وأ َناَك اَوَكَذ َلَمَس ْنِإَو (ننالآ ُدَلَوَو) .ىَن
 ْنَمِب ِةَرَّسْفُمْلا 5 :ةيآلأَو 5 :ةيكلا /داستلا ةروش ) ةَللَكْل ْيَنْيَلَو مالا

 ١ َدِلاَو ا

 يِلدُمْلا بْجَح َطْرَش َّنَأل ءاَهب اََلدَأ ْنِإَو مُهبْجَحَت اق مَألآ اَمَأَو
 وأ ّمألآ َّعَم ةَدَجْلأَ بآلآ م ص ٌرَجْلاَك ءاَمِهِتَهَج احن مَآ .هب ىَلدُمْلاِب
 نيل َ الت , بآل م عَ 3 رن ول كرت ل ب يلذغلا قاتخينل

 عدو نيا كل : ْىَأ 57 بألا و طَقْسَيَو) . ْتَدَرفنَأ اَذِإ
 لس ال

 1 وم

 َنْبَأَو نبالا) .اَهنم 2 او : يأ ء(ةثالَث 0 .رضخأ ناكل

 2 2و

 دايز هيو 8 بألأ نم البو ا رو بو 2 طَقَف بلل
0 

 . برق



 نار د . د. ا. ه4 اها.« واق ىو رده هد هداه هده يا. واهس هده عدو واق دو واه اه د. اه دو قو واه هاه عاو هاه هو هاو هه

 1 و 5 2 ها
 م و م 8 ك5 27 مك ُتَحْخَي 32 موو 8 0 ه5 » ءللع
 .ةقيِقُش تخاو تنبب اضْيأ بجختي هنأ َكِلَذ دري : ليق نإَف

 ايل 5 2 0 [ 31 0 م يوم يعم 0 مّ 4 /
 تخالاو تنبل و درب ثحَي ني الع أب بج

 0س يو ص ال ص 1 م اواو,
 :هَنِس نبأ خألأ َنْبأ ْبْجْحَي يِذْلَأَو ؛اَهِرْيَغ َعَم لِي اَهِدَرْفُمِب حأل بجحمت

 314 3 8 صر 302 ا م 7 0 01-17 3 8

 اًمهن هئبأو ريو هيأ هجرك يف هَل بَ «ليلؤأ َوُهْف 1 ٌهاَبَأ ْبَجَْحَي هنأل بأ

 ناك ْنِإَو هب يِلْذُي َوُهَف ُهاَبأ ناك نإ ةنأل ِنْيَوَبَأل خألأو «ىلؤأ َوُهف ُهاَبَأ ٍناَبَجْحَي
 هل 0 ,عيرم وع صر 0 ع ع 8ع ام رع 7 هه

 ةيجحي سأل ذل[ و ؛ةنم ٌبَرقأ هنأل بأل خالأَو هنو برقأ وه هَ
 ص 2 2

 و موا ع

 هِتَّوَقَل ِنْي وبأل خلا نب و ءَقَبَس امل ةَنّسلأ ٍءالؤه َةَعْبَس

 وع ا ُنِبََو «َقبَس اَمِل ِةَعِبسلآ ِءالؤَه ينام هيجي نوب علاو

 . هتْجَرَد برق

 .ِهتَوَقِل نْيَوبأل ُهَعَو رم امل ةَياَمَنلَآ ِءالُؤه «ٌةَعْسَي ُهْبْجْحَي ب بآل ةَعْلاَ لم ع
 هنال بآل ٌدَعَو يم م امل ةعّستلأ ٍءالُؤَه قرع ةيجْحَي نوب مَع ُنْبَأَو

 0 َ 5 . هِبْرق ةَداَيِزِل هيلع مق ويب ةَجرَ يف
 7 ول 20

 مَع ُنْبَأَو ءفَلَس اَمِل ُةَرَشَعْلا ِءالُوُه َرَشَع َدَحَأ ُهبْجْسَي بآل مَع ُنْبََو م 2

 - 2 رة 5 و رم لرش ع وورز هر # ةووج
 نم ىَوقأ تَسنْلا نأ 5 امجاإلاب بسلا ةصع ةيحيجي قتعملاو

 ه#آ 2 - .- .٠ .٠

7 31 2 

 ل ص و 2 2 رم م6 وا رسس 2# 39 َّ وك 7 7

 ةقمنلا بوجوَو ةّيمرحمل ِِ َولاب قلعتت ال ماكخأ هب ٌولعتُي ذإ ءعالَولا
 ه#خ 2 ري يه ٠ مس - ع

 م هير مارك م دي هل 2 هور
 اهوخنَو ةداهشلا َةَحِص مدعو صاَصَقلا طوقسَو

 هراص 1 وك هواش سب
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 'ئ بآل نم مَألآَو و 39 بذل
 هه. مم هل

 ْوْنَبَو « ُماَمْعَألآ : مُهَو ءمهت ٍاَوَحَأ َنُْد َنْوُئِرَي ٌهَعَب ْوَأَو

 . قِتْعُمْلا ئَلْوَمْلا ُتاَبَصَعَر و « ألا ْْيَبَو « ماَمْعَل

 ٍثَنَوُم َعْمَج ِهِْوَكِ ٍةَرْسَكْلاِب ٌبوُصنَم (مهِتاَوَحَأ َنوُبّصعُي ايو |
 مح سدا اجو 2 ًطَ

 ْلْثِم ذل مك ردلؤأ ف ُهّلأ كيِمْوْيا» : ئَلاَعَت هلْوَقِل (ُنْبالا) : ُلوَألآ

 7 لع ىَلاَعَتَو نا ٌصصْنَف 011١ :ُةيآلا /واتّتلا ٌةَروْس 41 © نيَيَسندْلا لظَح

 (مألاَو بألا َنِم ُمألا» :ثِ ْثِل

 ل اسير ةَوَحِإ أَوناَك نِإَو ## : ىَلاَعَت وقل قف بالا م ا 9

 .[ :١/6 : ةيآلأ اشلأ روش 1 4 نينا ِظَح د لع ُلْثِم كدي

 نري ال هوم نود َنوُرَي) لب 0 هي ال (ةَعَبْزَأَو)

 ونَبَو) بل أ نْيَوَبَأل (ماَمْعألا ونَبَو) بأل وأ َنْيَوْبأل (ةامغَألا | ُْهَو)

 م ةوْخإلأ ٍتاّنَبَو مام ِتاَنَيَو ٍتاَعَحْل نأ بَل وأ نْيَوبَأل (ةوخإلا

 (قتْحُمْل لولا ُتاَبَصَعَو) . بابك د قع م اَمَك لا يِوَذ
 ال

 َقيِتَع َنوُنري قت م اَمَك مهل ءالَوْلا ٌرجنال ْمِهِسْفْنَِب َنوُبَّصَعَتي صحتي َنيِذَنأ



 ف هال فاد. ا. دوا. .اف اه او او د « هداه دعاه سهام هه هه هلو واو دهس ها هوه هاه هاه او و ده واق دو .اه هاو عاقله

 ءِديِعَبْلا بسلا يف َنْئِرَي ْمَل اذإ تانإلا ْنأل ءْمِهِتاَوَحَأ َنوُد ِءالَولأب ْمِهْيَرَوُم

 ىلؤأ ٍديِعَبْلا بَسنلا نم فعضأ َوْه يِذَلَآ ِءالَولَأ يف َنْئرَي ال نألق

 يِذّلََو ةَجُحْلأ هب ُموُقَت آل ب ْمُم ُثيِدَح ُهَّنِإ ةيكبشلا َلاَق .اًهيِبَأ قيِتَع

 نَع َكِلُذ تيوضت نكح اَذَكَو .اهَقيع ناك هنأ ٠> ١ يناثلا ةحَحَص
 . «هيبتتلأ ةَلِدَأ» يف نّفَلُمْلا نبأ َيِئاَسَمل

 ءاَعاَمِْإ َنوُتَبْاَو نانبالآ اَذَكَو هَل قِرَْْسَي ُدرَْتمْلا نبال :ٌةميِت

 اًميِف بلص هلأ الأ اوُدوَْل اذِإ َّلَّرَن * ذإو نبال ُدالْوَأَو ء١101 :ٌُدَيآلا امتلأ

 لق ٠ ٌتْنب بضل داك نإف 07 م 5 «عاَمْجِإلاِب نْبالآ َدالْؤوأ َبَجَح
 00770 م سد هت نص مع ام َّ ع م ويح 2 َّ نروح ىث ص

 ٍِظَح ُلْثِم مدلل # ٍ دنإلاو روكذلأ ِرأ روكذلا نبال دالؤأل يِتاَبلَأَو فضنلا
 سك دعاس - <02 0 و اخ رسم د4 هم
 ؤأ اتذخأ اًدِعاَصف ن تب ٍبلْصل ناك إو ء[١1 هيكل ال انوش 00 ويضل
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 [ ٍةَصَوْلأ يف ]ٌلْصَ

 امَنَِو ؛ٍلِزاَملآُرْئاَس اَذكَو رم ام ٍعيِمَج يف ِبْلُصلأ د دالؤأ عم نال دال

 مَع تنبو هيك هيَجَرَد يف ْنَم نئالآ ِدالْوَأ ْنِ .

 بلْ ْيتْدبَك نيل َنِم , ءْيَش اهل ْنكيْمَل نإ هيأ مَع ِتنبَك ُهَقْوَف ْنَم ُبَّضَحُيَو
 هَل نلت َنِم ٌءْيَش اَهَل َناَك اَذِإ اَم فالخب ءِنْبأ ٍنْبأ ٍنْبأَو ٍنْبأ ِتْبَو
 . فيلأتلآب درَْأذَفَو «ٌعِساَو ضفاَرفْلا بابو ؛ هبيِصْعَت ْنَع هب ْثََْتْس و

 داع داع د

 . (ِرَصَتْخُمْلا» اَدلَهِل ِةَبْسَلأَب هَياَمِك ِرْدَقلَأ اَذَه يفَو

 د د ْ

 ةيِصَوْلا يف ٌلْصَف
 ءاَذَكب َءْيَّشلا ئَضَو ْنِم «ُلاَصيِإلآ :َةَّللآ يف َيِهَو ءِءاَصيِإلِل ةَلِماَّشل

 نتي ؟ ءاَعْرَشَو ؛ُةاَْقُع ِرْيَخِب ُهاَْنُد َرْيَخ + َّلَصَو َيِصوُعْل ند ؛هب ُهَلَصَو

 َو ٍريِبذَت َنْيَل ِتْوَمْلَأ َدْعَب ل َدْعَب امل اًديدقت ْوَلَو فاَضُم ّقَحب حدب : ِءاَضيِإلآ

 ِتْوَمْلأ ضَرَم يف ٍرَجَُمل عٌربلاك ءاّمكُح اَهِب اَقَحَتْلآ ٍنِإَو ٍقْتِع قيلعَت
 َناَسْنِإلَ ند ؛ ضئا رمل َلَع ةَيِصَوْل م ْتَسْنَألآ َناَكَو .هب ٍقَحْلْمْلا

 دك منك ثول « يصوت

 : ثيِراَوَمْلأ نم م ضاوي ىف لات هلو عاَمْجِإلآ َلْبَق اًهيف لْضألأَو

 نأ ِرَبَحَك ٌراَبْحَأَو ء[لذ :ةيآلأ /داَسلاةروُس 41 4 وأ .... . ٌةَّيِصَو دعب نم #

 ْموُرْحَمْلَ» : [فيِعَض ٌداَنْسِإ اَذنَّم : 14١ /* ٌيريِصوُبْلأ َلاَق 277٠١ :مَقَر .401/] َهََجاَم



 00 ٌينيبْرَشلا بيِطَخْلآ دَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِ

 « ٍلوُهْجَمْلاَو ِموُلْعَمْلاِ ةيِصَوْلآ ُروُجَتَو اف ه6 مص رس هع

 ىَقتَو َةَنْسَو ليِبَس ىَلَع َتاَم ِةيِصَو ىَلَع َتاَم ْنَم» . (ةّيِصَوْلَأ َمرُخ ْنَم

 9-3 7 عم 2 -

 :140 /* ٌيريِصوُبْل َلاَق 227١١ :مُهَر 401/١ هّجاَم ُنْبَأ] (ُهل اًروُفْعَم َتاَمَو ةَداَهْشَو

 ةَيِجاَو 0 َلَوَأ ْتَناَكَو .. 4 مَ ءه٠م/ ثيَلْيَدلآَو ؛ٌفيِعَض ٌداَنْسِإ اَذلَه
 2 و

 َىَفَتَو ِثيِاَوَمْلأ يآ ان اَهُيوُجُو حسن مث ؛َنييَرقألآَو ِنيَدِاَوِْل نمل لك

 .لاّيعل هلأ َرْثَكَو ُلاَمْلأ ُلَق ْنإَو «ِثراَوْل رْيَعِل َلَكأَف ثلثا يف اَهباَبْحَيْس

 طقْسأَو .هب َّصوُمَو هَل ئَّصضوُمَو (« ص وُمَو ٌةَعيِص : ةعَيزَ اَهْناَكْرَأَو

 . ةّيقَبلا ٌرْكَذ َدَو َةَعِيّصلأ َكِلَذ م ُتعَصْمْل
0 

 لَكَ (موُلعَمْلا) هيلا (ب يب ةَيِصَوْلا ُروُجَتَو) : ِهلوَقب هب ئَصوُمْلباَدَبَو
 مَل ْنِإَو ِبَناَكُمْلاِبَو ةَدَقَتْسُم : ْنُكَت ْمَلْنإَو ةباتكلا موُجُنبَو «ةطنجلا بح

 ايلا ليت ةساعتبو ,ةأم ذل ذو رت عبو تش رجع إل

 يم للجو ِواَمَسك هب عقيامِم لئز وختبو «ميلعَتلأ لباق ذ وأ ملعُم بلك اب

 وب يِضاَقْل لَ امك حِراَوَجْل ممَّطل ٍةَْيَمَو سجن ِتْيَزَو ,غبتلل ٍلباق

 . كلذ يف صاصيخلالا توُلةَممخُم رذَحَو «باَحْضألأ نع ء ٍبّيَّطلأ

 ل دحأ هَل ئَصوُمْلا يليغأ هبالك نم ٍبْلكب ئَصْوَأْوََو
 اهب ئَصْوَأَو ووو ع دلو صو تمل هب عافتنالآ لحي بَ

 َلاَمْن َّنَأل ؛ُاَمْل َلَقَو ُتالكلا ٍترْثَك ْنِإَو ُةنَيِصَو ْثَدَقَت اَهِضْعَبِب ا اهلك

 . بالكل نم ٌرْيَخ

 يلاَمِب ٍدْيَرَل ُتْيَصْوَأَك هنيع (لوُهْجَمْلا ِءْيَشلَأب ةَيِصَّول ٌروَجَت 0



 ( عاجش ىبأ ظافلأ لح يف عانقإلا » 1404 رو 2 لع راسا ل. ومتى

 :ةثئيلأ و دة "لاند

  مْوُدْعَملاَو ِدْوِجْوَملاَبَو

 7 3 0302 2 8 ل ماس عَ .:َ م 8 0. 8 7م

 عاون وأ مِهاَرَدلا هلل 3 تيصواك هردق وأ 'يدبيع نم دبع ذا بئاغلا

 0 7 َّ 2 ا ىصاو 1 َّ 3 00

 | ُ وأ

 لمتخت ةيَِولأ لآل ام َدْنَع د وج ملفي تول يح لصف اكو وجمل

 َنأل ؛قبآلآ ٍدْئَعْلاَو رئ :اطلآ ٍرْيطلاَك هميلشت ىلع رَدَقُي ال اَمبَو َةَلاَهَجْل
 زوجت () . هُيتلث ىف تاو لحي امن لُق يف تما دخيل ئَصضوُمْل

 موُدْعَمْلأب تَكَص اذِإ 0 ؛ هَل ٍهِدلَهِ هل تنَص ص ْرَأك (ِووُجْوَمْلا) ِءْيَّشلَأب

 زأ ٍةَرَمَتب يِصوُي ْنأك «(موُدْعَمْلا) 52008 + () .ئلؤأ ِدوُجْوَمْلَابَف

 سآّئلأب اَقْفر ِرَرَعْل ا اًهيف ليث يصل َّنَأَل ؛ُتُدْحَيَس ٍلْمَح

 ةَراَجإلاَو ِةاَقاَسْمْلاَو لس ٍدَقَعب ُهُكَلَمَت حِصَي َموُدْعَمْلأ َّنَألَو ةَعِسْوَتَو
 ةَلاَهَجْلا لِهَتْخَت هّيِص ةَيِص َوْلأ ند ؛ هّيَدْبَع ٍدَحَأَك مهمل ْروْجَتَو ؛ ةيِصَوْلب اذكف

 قُم اَعدَْوَوحاَبمْا عفاتمْلب دوُجَتَو ترا يعي مانا اهيا

 ضاَرْعألاب ةَلَباَقُم ٌلاَوْمَآ اَهّنأل : ديل يِضَقَي قالطإلاو َةَقَلْطُمَو َةَدَتَوُمَو

 .َرَحآلةَحفتمْلابَو دحاول يعلو ةَعْمَْمْل َنوُد ِنْيَعْلآب ٌروُجَتَو ؛ ناَيْعَألَأَك

 ٍناَكْمإل اَهيِف ٍةَعفْتَمْلآ ِمَدَع َعَم صخشإ اَهَدُخ َو نْيَعْلأ يف ذ ْتَحَص اَمَّنِإَو

2 

 َكِلْذ وُحَن ْوَأ ةحابإ د وأ َةَراَج بهل ةعَْمْلا ِةَروُرْيَص

 الف ءاََضْوَرلأ' يف اَمَك اًدوُصَقَم ُةَنْوَ هب ئَصوُمْلا يف ُطَرتشُي :ًةييَت
 اَمَق ءٍصْخَش ىلإ ٍصْخَش ْنِم لقتل لبق بقي ِهِْوكَو متلك ُدَصقي هي ال ام ّحِصَن



 164 ٌينيبرْشلا بيطخلا َدّمْحَأ ْنْب ِدَّمَحُمِل

 هساص و 8

 !َو اَمُهَنَأ ؟هب ص هيِصَوْل ُحِصَت ال فذقلا ٌدَحَو صاَصِقلاَك لقا لبي ال

 .اًمهلقن ْنِم م اًمُهَقِحَتْسُم ْنكَمَتي ال ثزالأب كاقتنأ
 ص

2 

 ٍنَع وْفَْلا باب يف هب اوُحَرَص اَمَك َّحَص يلع َوُه ْنَمِل هب ئَصْؤَأ وَ مَعَ

 يف هب ْئَصْوَأ اعاوس (ْثْلْدل ْنم) ٌةٌريتحم ةيِصَوْل : يأ .(َيِهَو) ءِصاَضِقْل

 .ِتْوَمْل َلاَح موُرللَآ َتْ َتْقَو لكلا ِءاَوِتْسال ءِهِضَرَم ْوَأ هتَكِص

26 

 أ َّنَذل توما مدي هئلثب ئَصوُمْلا َلاَمْلا ُييَبْعُي :ٌةيبْنَت م لل ع ةهماو م
 وه

2-9 
 َدْعَي ٌكيلْمَت .-

 ِتََلَعَت اَدْبَع ِتْمْلآ َدْنع َكَلَم مّن هَ دبع دلو يعي وأ تمل

 سحاب ذقت يِذّلأ ْتْلْثلأ َّنَأ ىَفْحَي اَلَو .هب ةيِص ةْيِصَوْلا تلت هلام َداَوْوَل هب ةَيِصَوْل

 ْمَل َقِرْعَتْسُم ُنُْيَد ِهْيَلَع َناَك ْوَلَ ؛نْيدلأ دَْب لِضاَقلا ُتّلآ وه ُهيِس َوْلَأ هيف
 ُهْنَع ىَضَق وأ ْميِرَعْلا بأ ل اَهَدَمَتَ مح ُدِقَعْنَت اهّنكلَل «ءَْش يف ُةَيِصَول فد

 وروعه. ل 3

 .ُهُرْيغَو ٌيِعِفاّرلآ هب َمَرَج امك َنْيَدل

 قْثِعَو بجو فْقَوك هيف َتاَم يِذَّلآ هِضَرَم يف رْجن عُربَت ثلثلأ َنِ ُريتُْيو

 ْمُكِلاَوْمَأ ثلث ب ْمُكِياَفَو َدْنِع ْمُكْيَلَع َقَّدَصَت َلاَعَت هللأ َّنِإ) :ِرَبَحِل ِاَرْبَو
 ٌيِريِصوُبْل َلاَق كالا : مقر 4 ]١2/١ هَجاَم نبأ مأَو َر (ْمُكْلاَمْعَأ يف ْمُكَل َةَداَيِز

 .ُلاَقَم ِهدانْسِإ ! يِفَو م16 قيلجلا» يف ون أَ ؛ ٌففيِعَض ٌداَنْسِإ اذه : */ ١87

 مت

 آل ْذإ ءاَضيَأ ِثْلثلآ َنِم َريْثغَأ ٍضَرَمْلا يف َضِبفَأَو ةَحّصلأ يف َبَهَو ْرَلَو
 . ةَبهلأ مُدَقَتِل رث

 هت

 دام د



 هو د. د. ا. ع او ا. و و واود« هه اه هده هو ىو ها وأو سهو هاو و ده دو ده اف هاش و ده دعو عاو هاه هى سه واه « ا واهلأاو

2 

 لب اَعْربَت َسَِل هو ِتْوَم ٍضَرَم يف َدَلْوَتْس أ ول اَم «ٍعّربتا :ب َجَرَخَو
 ؛دتَحِص يف َرُجْ عر ِهِضَرَمِبَو ؛ِلاَمْلأ , سأر ْنِم َوُهَف «ٌءاَبْمِتْسأَو ٌفالْن

 أ ون تَعْلا صرع يف قنا نم تنم كَل ؛لاَمْلأ سأر نم ُتَسْخْيَف

 يف يِتَأََس اَمُك ٍلاَمْلأ سأَر ْنِم َدُفَْي ُهَّنَِف ِهِتَْم ِضَرَم يِن اَهَقَتعَأ ا اذِإ دول
 . ضَرَمْلا يف رج عديت هَنَأ عم لاَ هلأ ءاَش نإ هَلحَم

2 0 
 داو د د

 ِزْجتُمْلا يِف ِتيوقَتلا تقوي ُربمُْي ةثَرَولا ئَلَع توي اَم ُةَميِق :ٌَدِئاَ
 نم همتق لأب رب يخي هوو قي اف هْيَلِإ فاَضُمْلآ يِف ِتْوَمْلَأ ِتْقَوبَو
 ْتأَصَح َدالاََلقأ تملا مَ ناك نأ ؛ ضيقا ِمْوَي ىلإ ِتَْمْلأ ِمَْب

 الق ِهِدَي يِف ْلْحْدَي ْمَل ُهَلْبَق صقَن اَمَه لَم ضبقْلا ِمْوَي ذأ ِثاَوْلآ ِكلُم يف

 ٌتاَعْدََت ةّيِصَو يف َعَمَتْجَآ اذِإ ُهَنَأ ِثْلُدلأ َنِم اًهراَبتْغأ ُةَيِفْيَكَو هْيَلَع ُبَسْحُي

 قبلا نصخمت نإ اهب خا فوث مو ير اك ناو توب قل
 ل

200 

 وع
 | هنا

 ُِء
2 

 مَ تي عرفأ قارخأ بو مِلاَسَو مناخ وأ ئارخأ ْمُنَف تم اذإ : َلاَق ْنَأَك 31

 نم د دوُضْفَمْلا ّنأل ضب ِء فب لك نب تفي الو تأألب ىلت ام لم نع عر

 اَهِتَفاَضِإ َّعَم اَهْبيتْرَت ْربتْعُي مل اَمْنِإَو ءقّرلأ نم ٍصْخّشلا ُصيِلْخَت قثعلأ
 ولا تو اِاََتحفَو يف اهي ال ِتْوَملِل

 9 0. جم

 َدْعَب اًملاَس اوقتغأ : لاق ناك كتر اهَعوَقُو يِصوُمْلأ َريَب دغأ ِنِإ مح

 نم ةَبنَرِم اًهعوقُو ربتغأ يِصوملا نآل ؛ةَمدَق ام مق ارك من اًمِاَحَّمن يِتؤَم 0 0 2 م م 2 م < 06 هم - مع
 ندع َرْيَغ ٌتاَعّدَبَت َضَخَمَت ٠ وأ رم اَم فالِخب َكِلَذَك َعَهَت نأ َدْب الَق ءِهِْيَغ



 تاي 2

 ض4 23 60
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 و
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 ظ) عاَجش يبأ ٍِظاَعلأ لح يف ٌعاَْفإلا» 448

 . رول ةَراَجِإ ىَلَع فو داَر نإ
 ِثراَوِل ةّيِصَوْلآ ُرْوَجَت ال

 هذ تَرَ و

 : مقَر تا كل هيلو 507 : مكر 595 يركب 1 ؛نْيَحِحّصلا ربك اًكيش

 ّنَسَح :َلاَقَو 111١. :مقَر :570 /4 ُيِذِمْرْتلَأَو 45854 :مَقَر «5١1؟/8 َدْواَد وُبَأَو ؛

 ال1 /1 ُدَمْحَأَو 47170 :مَقَر 407/5 هَّجاَم ُنْبَأَو 437 : مقر 232141 /1 ي اَمّسلأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص

 يبأ ُنْبَأَو أَو 4140 :مقَر 01 :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطَلاَو ؛1507 :مقَر كالا" /؟ ٌكِلاَمَو 4 ص

 : مُكَر 218/9 ُنِقَمِيَبْلاَو 4757١ : مقر ,7501/1 َناَِح ُنْبَأَو ؛١ 93 :مقر 0310/5 يَ

 . (ةيشك ُثْلْثلَو تلت : [
 و

 ُهَلاَق اَمُك ُدَمَتْحُمْلأ َوْهَو ٌةَهوُرْكَم ِهْيَلع ٌةَداَيَّرلآَو ءِثْلْتلا ىَلَع دار ْنإَت)

 ُدِياَرلأ (َفِقُو) .ةَمَرَحُم اَهَنِإ :ُهُدْيَغَو يِضاَقْلأ َلاَق ْنِإَو ُةْرْيَغَو يَوْم

 ُقلطُم صاح ٌتراَو ُهَّدَر ْنِإ ٍدئاَّزلأب هب ُئ ةَيِصّوْلَ ُلطَبَنَف ٠ (ةْئَرَوْلأ ٍةَراَجِإ ىَلَع)
1 

 ٌّقحلا نأل ؛ِدَئاَز لآ يف ْتَلَطَب صاح ٌتِاَو نكي مل نو فَ هنأ فدل

 ُهَنَحَب امك ْهاّظلأَف .نألا قاف ري هو لك زا ٌريِجُم اَلَف َنيِمِلْسُمْلل

 . ْتَلَطَب اَلِإَو ءاَعْيلِإ ُرمَأل فق ُهْئَيِلْهَأ ْتَعَفْوَت ْنِإ هنأ ْحُهَضْعَب

 أ ْنِإَو ءِناَلْطُبْلا نم ئيكبسلا هب تف ام ّلَمْحُي ِهْيَلَعَو

 .ِدئاَزلَأب َديِص َولِل

 2 72 هس هس لت ورك هع 2 هم و

 ٍرْيَغ صاح (ِثراَول) .هيِزَت ةَماَرك ُهَركت :ْيأ «(ةّيِصَولأ ُروُجَت الَو)

 ُباَحْصَأ ُهاَوَر «ِثراَول َةيِصَو آل» :ِل ِهِلْوَفِل دتّصِح ىَلَع ٍدِئاَرِب ٍزْئاَح



 144 ٌينيبْزشلا بيطَخْلآ َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمِل 2 < مم سر. 5 هد

 27171 :مْقَر 2474/4 ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2317١ :مُفَر :57/© يِذِمّرلا] (ننَّسْلَأ»
 ُنْبَأَو ؟341 مقر 25417 /5 يئاسنلا ؛8038 :ِمُفَر 397/* َدْواَك وْبَأَو ؛ٌمِبِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 : مَقَر 310 / ٌنيِناَريطلاَ 300 : مُقَر 18/5 قاّزَّولأ دْبَعَو ؟؟09/17 : : مُقَر 8٠0/7 هّجاَم

 : ّنبَأَو 6 ُنِيْطفَراَدلآَو ؟11947 :مُقَر 2317/5 َنِقَهييْلاَو ؛ 4 : مقر 4 ةَبيَش يبأ

 ٌةيِصَو ال١ . ذلك هلزقل فوصل نقلا نول يق اهريجُم ذأ ال لإ[. م

 يضل نعت هاَوَر اَّئَرَوْلا يِقاَب اَهّريِجُي ْنَأ 1 ثراَوِل

 لع فالأب ني ريتخأل ِةيِصَوْلا ىَلَع اَساَيِقَو .ٌّحِلاَص :ْئِبهَّذلآ َلاَق .ٍدانْسِإب

ْ 
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 مث « ءْشب ٍناَسْنِإل لوصو أو امك َّماَحَلِ ُتراَوْل «ٌصاَخْلا» :ب ب َجَرْخَو

 اَمَْي اَلَو ِهّْيَلِإ ُفَرْضُي َكِلْذ َّنِإَف ؛لاَمْلأ تيل هر لَقتْنَ

 :بَو ّحَص لع ليات هن ع ياحب اح ئسوأ لا اح رع :بَو

 َنْيَب يتأَي اليِصفت هيف َنَِ هب زإ ِردَقِب ِثراَوِل ئَصْوَأ ْوَل ام (هتّصِج نَلَع ٍدئاَ»

 اى

 ١و

0 
 25 .١ 3

 ١ امءألا

9 
 مديح 10

0 

ْ/ 7 

 وأ ةيغَص مهيف َناَك ْوَل اَم (َفْدّصتلأ َنيِقلْطُمْلا» :بَو ِنّيَعُمْلأَو عاَشُمْل

 .هْيِلَو ْنِم الو ةَراَجإلا ْنِم حصن اف ِهَقَسِب ِهْيَلَع روُجْحَم وأ ٌنوُنْجَم

2 

 كوول رولا نب ةزاجإ لَ 200 ُهنِإَف ا ايش هبه

١ 
١ 

 فقَو ْول ام َّيِهَو ٌةَدَحاَو ٌةَروُص فقول نم مَئشْسُي مَعَ



 رع م سلا 00
 ) اًجش ىبأ ظافلأ لَح ىف عانقإلا» ١)

 4 8 ٍي 0

 م مل هقلث * عدي هو هر ل 5 1 ل 8 لآ

 فقَوف «هثلث نم جرخت ٌراَذ هلو تنبَو نمك ؛مهببصن ردق ىلع ثلثل
 4 0 عام 0 نه ه8 0 هر 0 ع
 همز < يف شهم 0 يوم 8 1 - منتإش< 65 1 11 همم

 يف ةزاجإ لإ اتْحَي الو ذفنَي هنإف «تنبلا ئلع َو ِنْبالا ىلع :

5 

 .حصالا

2 

 دإ فلأن دْيَرل تْيَصْوَأ : َلوَقَي ْنَأ ثراولل ةئصَولا ىف احلا م :ٌةَدَئاَف
 لإ ب ديزل تْيَّصُو ومي ل ثراّولل ةَّيِصَول يف 1 نم ةدث

 0 78 6 0 ل م م -

 قب درب ةريع و ا لبذ ذإف 0

 َتَدَحَف هج 8 وَلَق وَما تق راو ل ىضوُلأ نو يالا

 ئصؤأ نأ . هيض رق موِضَْتل ىَصََْْل ام شرا( ١ :ب َحَّرَخَو
 ل 2 هم مرام هر اوأ ك 2

 َريجأ ْنِإَف «ةّراَجإلا ْئَلَع َُفَوَتَيَو حِصَي نإ هِلاَم ثلثي هنالك هيب ِدَحَأل
 5 ةةركلاب منتي يقابل هد

 دبي هب دحأل نصوأ نأ وصح ودق يِ نيب ثا لل هب ةَبِصَوْلََو

 2, صَل امك ةَحِحَص همي ام اَمُهَو أ انس ِراَدب ِرحآلِلَو تأ همي
 فالتخال ٌحَصألا يف ةّراَجِإلأ ىلإ ُرَمَبمُي ْنِكلَلَو ٍدْيَرِل ِهِلاَم ِِص ٍنْيَع عي

 .اًهِِفاَنَمَو ٍناّيْعألاِب ضاَرْعألآ

 03 2 د



 66م١ َينيبْرَشلا بيِطَخْلآ َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُمِ

 ِكرَمَتُم َلُكِل ٍلِقاَع عِلَب لَك ْنم هّيِص ةّيِصَوْلأ ''”خِصَت و

 : يأ :(ٌروُجَتَو) :ِهِلْوَ يِصوُْمْل َوْهَو «يِناَّثلأ أ نكّرلأ يف يف يف َعَرَش 2

 ان ؛ عاَمْجإلآب ِراَتْخُم رع (ِلقاَع) ْغْلاَب (ِكِلاَم ةرُك نم ُدّيِص َوْلا» .ُحِصَت
2 

 ٍةَحِصِل ِسّلَف ؤأ ِهَّفَسِب ِهْيَلَع اًروُجْحَم وأ هَرْبَغ وأ اًيبْرَح اًرفاك ْوَلَو ءٌعّبت

 هْيَلَع ىّمْعُمَو ٍنونُجَمَو ّيِبَص ْنم خِصَن الف ؛ٍباَوثلِل ْمهجاَيحَأَو ْمهتاَبِع

 هْفْعَض 8 ؤأ قيقّرلأ ِكَلُم ِمَدَعِلَ دوَقُحْلأ ٍرئاَسَك هَرْكُمَو ءاّيتاَكُم لَو قيفَرَو

 . فّلكُمْلْاَك ْناَرْكَّسِلَأَو

 داع داع
57 

 ُهنيِصَو حصن دَتْرمْلآ ِرفاَكلا يف َلَحَد : هيب

 . ٌمَصألَآ ىَلَع ٌفوُق دم ُهَكْلُم َّنأل ؛ ُديِصَو ْتَلَطَب اَرِاَك َلِيُق وأ َتاَم نإ مَعَ

5 
 م 3 تك رن

5 2 

 نيم ري وأ ايم توحي ذأ امي كيلا نخل وه هَل ئَصوُمْل
 ٌلَكِل) : ِهِلْوَقِب ٍلَوَألأ مْسِقْل يف ىَلاَعَت هلأ ُهَمِحَر َْصُملأ َعَرَش ْدَقَو

 ا لمه عارم ُدَل َرَكَصَتَي ْنأ ع كر

 هلو َِدَقاَعُمِ ْوَلَو يِصوُمْلا ِتوَم َدْنُي ُكَلجْلا هَ :ي نآب : يأ «(ِكلّمتم
5-1 

/ 

 .كقلالفأ ْتَسْيَل 9 3 00

 قل لع م ثم شوو يأ أ تبدع ولم كفا

 هَ ؛ هّيِلَوِل ْلَب ِتْيَمِل ُةَيِصَو ةَقيِقَحْلا يف َسْيَل حصل ْىَلَع ٌيَحْلا ِثِدْحُمْل ِدْحُمْل
3 

 و 0 ا ١
 . ؛ ُزوْجَتَو ١ : خّسنل :لأ ضعي ىف )١(
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 لأ

 ْنَأَو ءاَنيعُم َنوُكَي ْنَأَو ةَيِصْعَمْل مَع اًضيأ هيف طري هَرْمَأ ىَلَوتَي يِذَل
 ِنْيَدَه ٍدَحَأل الو ةَيِصْخَم ةَيِصْعَم اًهِنْوكِل ٍمِلْسُمِب رفاكل ٌحِصَن صن الق اًدوُجْوَم َنوُكَي

 .هب لْهَجنِل ِنْيَلْجَرل
 هعب : كوي لذ لامك حَص ينم دل ذم ارطضأ :ل َلاَق نإ مَع

 ُتْدْحَيَس ٍلْمَحِل آلَو ؟ن نْيَذنَه ٍدَحَأل

 اَكوُلْمَم هب ئَصوُمْلأ ِنْوَك ٌطاَرِيش ذأ ِكْملٍرْوَصَت راع نم َدَحْوُي : : ةيبنت

 .ِةَبَتكْلأ يف َيِِفاّرلَأ مالك ُةبِضَق َوْهَو ِرْيَعْلا لاَمب ُهْيِص ةبِصَوْلأ ُعنَْمَت و ءيِصوُمْلِل

 لبق ُهَكَلَم اذِإ هب ئّصوُم ٌريِصَي : ْيَأ «ٌةَحّصلأ باَْلأ ُنماَيِق : ُيِوَوَبل

 ىَلَع اَهَقَلَع َّنَأل ؛َّعَص اَهِقَلَع يف ِفْرَّصلآب ةّباَدلِ ةيِصَوْلا رم ْوَلَو
 ةهج ىَلِإ ُفْرَّصلآ نيتي 7 .ةوُبق طرشي دبس لأب ةوُصْفَمْلا وَ ة ءاَهَكْلاَم

 ُهَفِرْصَي ْلَب ءِكِلاَمَلِل اَهْفَلَع ُمَّلَسُي آلَو ءيِصوُمْلا ٍضَرَعِل َةَياَعِر َمَباَدلَ

 اَدَتْرُمَو ايبْرَح ْوَلَو ٍرِفاَكِل ُم ُحِصَتَو «هبشاَنب ْوَلَو يِضاقْلاَف ْنُكَ ْمل نإ ؛ ْيِصَوْل

 .اَمُهَِةَبِهْلآَو اَمِهْيَلَع ةَقَدّصلَك ِِرْيَغ وأ ٌقَحِب َلئاَقَو
 بح لص لص نإ لحل ف لجل يموت ال لتلا يف اهتدوشت
 ا َدْنِع اًدوُجْوَم ناك هنأ ِلَمَعْلِل اَهْنِم ٍرُهْشَأ همس ٍنوُدِل ةرِقَتْسُم . 39 هوو 7



 (١ ةنيبْرْشْلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَكَحُْمِل

 . ؟”لاعت هللأ لْيبَس ْىِفَو ١ 0 ل 000 ار

 جور اًشاَِف هرم ا نكت ْمَلَو اهم أَ نس علوم

 هْيوُدُخ ٍلاَمِتْحال ةّيِصَوْلأ م مت مل َنيِنِس نين عبْزأ ْنِم ْنِم َرثكَأل لَصفْنَأ وأ ُهَل اّشاَرِف
 ع

 .ةَياَثلآ يف اَهَدْنُي ِهدوُجُو مَدَعِلَو ءئّلوألا يف اَهَدْعَب ْوَأ اَهَعَم

 اَمِهْيَلَع قالطإلا َدْنَي لَم :ْنَو ءاَقَلْطُمَو ِهِحِلاَضَمَو ٍدِجْسَم ِةَراَمِعِل ٌخِصَنَو

 ةسولا لا لي .ةكيلفت ذأ :ل إف هفزلاب لع

 : ٌيِوَوَنلَأ َلاَق ٠ َو هّْيَلَعَو اَكلُم ٍدِجْمَمْلل َّنأب اَهَنَكِص ٌنعفاَدلَأ َثَحَبَو

 مج هما َوُه ادله

5 215 

 ْروُجت (و) :ِهِلْوَق ٍّيعُم ٍرْبحِل هَ ةَيِصَول َوُهَ «يِناثل ٍمْسِقْلأ يف َعَرَش مث
 نم ِةاَْْا ىلإ ُفَرْصَُو «تاَبدقلا َنِم ُهّنَأل ؛ لات (هلأ ليِبَس يف) ُةْيِص ول

 ٍةَيِصَوْلأ يف ُطَرَتْشُ يو ءعْرَشلا فزع يف ْمُهَل مشالا ادله تول ِةَكّزلا له
 باتو ايف علل سك ةراَمِهَك قيِصَْم هج َنوُكت آل ْنَأ يملا َِْمِ

 ءٍةَمّرَحُمْلا موُلُعْلأ ِءاَسَو ٍةَفَسْلمْلا تك ٍةَباَتِكَو ءاَمِهِتَءاَرِ و ليجنإلاو رول

 .اَهَّل اًميِظْعَت ِةَسيِركْلآ جاَرِس ِنْهُدِلهَبِص ُهْيِصَوْلا َكِلذ ْنِمَو

 نو راج هي ةيِصَوْلاَ اَهِْوَصِ َنيِرواَجُمْلآَو َنيِِقُحْلا عَن َدَصق اذ ام

 َدإَو ءٌرِفاَك ْوَأ ُهِلْسُم َرِكذ اَمِب نص ٌءاَوَسَو ءُىِعَرْذَألا َكِلَذ يف َفلاَخ
 مع هوس

 وأ ِدِجاَسَمْلأ ِءاَنِبَو ِءاَرَقْفْلاَك ةَيْزق نوكَت ْنَأ َّنْبَب قر الَق ةَيِصْعَمْلا ٍتَفَتْنأ

 وع
 م

. 

 ملل“

 . ؟ هللأ ليبَس » : « ىَلاَعَت أ ليِبَس » ُلَدَب خسُتلأ ضْعَب ين )0(



 ا. ا. ىو ا. اس ا. عاهل عداه اه د. مو د « عدو هو هده هج هاه واو عاهد واه هام ساس م جام يساعد هه هس م ده هه هاه

0 4 8 0 
9 

5 
 َر ف رَهظَي 586

 علا لاح ف تاق ام اة يي ةهْضَقْلأ َّنَأل ؛ ؛َنيِملْسُمْل

 :ةَيِصْعَمَنوُكَت نأ وجي لَه ءناّسخإلا

 نكّدلأ َوُهَو ءةَعيّصلأ نع لاَعَت هللأ ُهَمِحَر فئَصُملا َتكَس :ٌةيِنَت

 و 5 تي 00

 0 ذكي هل تْيصْوأ ٍحيِرَص ىلإ م مِيقنَت َيِحَو

 نأ ٌمولْعَمَو ؛يِلاَم ْنِم ياك ىَلِإَو ؛ةناللا يف ين ٍةدَم َدْعَب ُهَل ُهْْبَهَو وأ

 ءىَلْؤَأَو و م لك حيي ذي باي تكلا قل ل م ةبتجلا
 ةَيِصَوْلا ْمَرْلَتَو ؛ُةَيِصَو آل ٌراَرْفإَف ءْطَمَف كَل َوُه :هِلْزَق ىَلَع ٌرَصَققأ ول

 .ّدَعَت نَِو ٍّيعُم ُهَل ئّصوُم يف ْخاَرَب هول فت لوف عم نكلل تؤتي
 نالت َلَع ٌراَصِيْفالآ ُروُجَيو ءَرَقْلاَك يعم ري يف لوُععْلآ طرشي الو

 اَمّنِإ ُهَنَأل ؟ لوُيَقْلأ يف ُرْوَفْلأ ٍطَرَتْشُي : مامن هي :ّدلأ ُبِجَت آلَو ْمُهْنِم

 ْحِصَي الق .باَجيإلأب ٍلوُبَقْلا طاتتزأ اَهيف ٌطَرَيْشُي يل ٍدوَقْعْلا يف ُطَرتْشُي

 ًطاَقْسإ َهَبَْأَف تلا ل نا 1 ؛يوقلا هن يف والو لي
 م اس ول ف -_

 . سكعلابَو ِتْوَمْلأ َدْعَب هلأ ِةاَبَحلأ يف لبق ْنَمِلَف «عْيَبْلا َلْبَق ةعفشل ملأ
 و «ضَْقْلا َدْعَبَو اَمُهَدْعَب ال ٍلوُبَقْلاَو ِتْوَمْل ّنْيَب ُدّيلأ ٌحِصَيَو



 .ه د. دو .٠ د. ا. ام ده ف دعاهم ةعاوأاف هاو و واو هاه ىف د. ده فه واو اه هع ده د. و دودو وده واه فاه ها واه واو ا ساقه

 يف ُيِوَوتلآ ُهَحَحَص اَمَك ٍةَحّصلآ ْمَدَع ُهَجْوَأْلاَم صيقْلا َلِبَفَو ٍلوُبقْل
 . ٌةَكّصلا (هحيجْضت١ ىف يف َححَص َنِإَو كاًهِلْصَأ» ّك (ةَّضْوَدلَأ»

 ٍتْوَمْلأ َلِبَق اَهّنَأل ؛ُةيِصَوْلا تّلَطَب يِصوُمْلآ َلْبَق ُهَل ئَصوُمْلا َتاَم ْنِإَق

 ٌدَدلآَو لوُبَمْلا َلْبَقَو ِيِصوُمْلَ َدْعَب َتاَم ْنِإَو ءِتْوَمْلأب ْتلطَبَف ِةَم مزال ُريَ 7

 ُماَمِإلَآ َوُه ُكاَرلَأَو ٌلباَقْلاَم ِلاَمْلآ َتْيَب ُتِراَوْلأ َناَك ْنِإَف ءاّمهيف ُهْنِراَو

 ٍتْوَم َدعَب يقاتغِب َْيَل يذلا هب ئَسوُمْلِل ِنيعُمْلا ُهَل ئَسوُمْلا ُكلمُ
 هَنَأ َناَب َدُر ْنَِو ِتْوَمْلِب هَكََم هنأ َناب ل ْنِإ فو وقْوَم لوُجَقْلا َلْبَقَو ىِصوُمْل

 ٍةَرَمْثُك هب ئَصوُحلأ : نم ُةَلِصاَحْلا ُدئاَوَقْلا فقولا يف ُهُعْبَيَو ءِثاَوْلِ
 ىَصوُمْل قيل وأ ُهَل ئَصوُمْلا ْتراَوْلَأ ُبِلاَطُيَو «ٌةَرطِف ْوَلَو ةَنْومْلآَو ٍبْسَكَو

 :5رو وق يف فوت نإ نول ٌيِصَوَو ّنيِلَو ْنِم اَمُهَماَقَم مئاقل أ وأ هب امك

 0 وأ لقي مل ْنِإَف ٠ : يَا نم ِهْيمَجْوَر ائدخإ ُقَلطُم عتتن وَ

 متم اذإ ٍرجَحَمْملاَك نالطْلاب مِكُح َلَعْفي مل َنَِ ٌدَّدلَأَو لوُيَقْلا ّنْيَ

 5 هِقاَتعِإ ىلإ ْثراَوْلل هيف ُتْلِمْلاَف قيِقَر قاَمْعِإِب ئَصْوَأ ْوَل امَأ . ِءاّيحإلآ

 ع
 ها

 اهتلطناَك ءاَهْتضَمَت :رخَنب اَهِضَْب ْنَعو بّيص هيِصَو يف ٌعوُجُد يِصوُصَلِلَو
 جس م

 ٍنْهَرَو عْيَب وخدبَو هب ىَصوُمْل ىلإ أًريشم ءيئِراَول اذه : هِلْوَق وُحنبَو

 ٍضْرَعَو هب ليِكْوَتَو َكِلَذب ٍةَيِصَوِبَو ءٍلوُبق الب ْولَو ءوب ْىّصَو امل َةَباَتِكَو

 وجب اهم عاَصب ئّضَو رب هو دب ْئَّضَو نيم اب ِهِطْلَخَو ؛ هيلع
 عم ع

 انطق ِهِلْزَعَو «هب ىَّصَو اَقيِقَد ِهْجَعَو هَل َرْذَيَو هب ئَّضَو اّرُب ِهْْحَطَو ءاّهنم



 ١٠665 » عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ُعاَنْقإلا «

 : لاَصِع ُسسْمَح ِهِيِف ْتَعَمَتْجآ ِنَم ىَلِإ ةَيِصَوْلآ حِصَنَو

 : ٌعوُلْبْلاَو « ُمالْسِإلأ

 هئاتبَو ءاَضيِعَق هب ئّصَو اًبْوَت ِهِعْطَقَو كدب ْئّصَو الْزَع ِهِجْسَنَو ءوب ْئَّضَو
 .اّهب ّْضَو ضْرَأب ِهِساَرِغَو

 تملأ َدَْب اَمِل يفاَضُم فرص تاب َُهَ 5 ءاشنإلا يف عرش م

 ٍةَحاَبُمْلا ةْيِلاَمْلا ِتاَفّدَصَتلأ يف ِءاَصيِإلا ئَتْعَمِب (ةّيِصَوْلا حِصَن و 1
17 

 .اًيِصَو ُهيلََج اَذإ ُهنيَّصَوَو ؛ هبل 0 ل *ّصؤأ :ُلاَقُي

 ىلاَعَت هللأ ىلإ ريِصَو : بَتكَف ُهْنَع هللأ َيِضَر دوست نبأ سيال
2 

 سس

 ص 0 - ٠ و

 | ءاضيإلا ناكر
 ميس

 ب

 ةغيصو هيف ْئَّصوُمَو ( ٌئِصَوَو « صوم : .ةهعبرأ ء

 ل رم كف راع هو ا 0 4 ب م 1 م

 ةيراعَو ِةَعيِدَو ٌدَرَو َةَيِصَو ٍذيِفْنَتَو نْيَدَك ٍءقَح ِءاَضقب يِصوُمْلأ يف طِرْشَو

 .ُةْنأَيَي تم ْنَقَو ءِلاَمِب يِصوُملأ يف رم اَم

 و 2 0

 رم اَم َعَمَِقَسب ٍروُجْحَمَو ٍنونْجَمَك لف ِرْمأ ٍرخَنب يِصوُمْلا يف طِرْشَو
7 

32 

 نايس دقق نَمِمءاَصيإلا خي الف «ضيوفتب ال عزشلآ َنِ ءادأ هْيَلَع ةيالو

 م
 ب

 .هيف هَلْ مَ ْيِصَوَوٌمَعوأ وافر هب ْنَمَو هَركُمَو لون ونُجَمَو ٌيِبَصَك ؛ َكِلذ

 ِتْدَمْلَ مَع (ًامِئاَرَش ٌسْمَح ه هيف َتَعَمْتْجْأ ِنَم ىلإ) ٌءاَصيِإلأ ْحِصَيَو

 .ُةفِرْحَتَس اَمَك اًعباَسَو اًسِداَس َكّرَتَو

 م ع ص

 . مِلْسُم يِف (ُمالْسإلا) : لوألا

 .(ٌعوُلبْلا) : يِناَثلآ ()

 ه



 ١٠٠١ ا/ ٌينيبرْشلا بيطخلا دّمحَأ ِنْب ٍدَّمَحَمِل

 ةَرِهاَظ ْوَلَو َةَلاَدَعْلاب اَهْنَع ْمُهْضْعَب َرَبَعَو «(ةَاَمألا) : ٌنسِماَحْلا ()

 .«(َةضْوَّرلَأ» يف ٌحيِحَّصلأ َوُه امك فُدَصّتلأ ىلإ ٌءاَدِتْهالَأ : ُسِداَّسِلََو

 لاَ ْمَدَعَو ؛ ؛هْيَلَع ىَلَوُمْلِل ُهْنِم ِةَواَدَع ُمَدَع : ُباَسلَو

 ٍقِساَقَو ٍنوُيْجَمَو َيِبَصَك َكِلْذ ْنم اعيش َدَقَف ْنَم ىلإ ءاَصيإلآ ُحِصي لَ

 يف يِفْكَي ال ْنَمَو ٍمِلْسُم ىَلَع ٍرِفاَكَو ةَواَدَع وأ قر هب ْنَمَو «ٍِلوُهْجَمَو

 . يقابأ يف مهل مِضَْب يف ةيلألا مدع ريل وأ مَكذ أ ِهَفَسِل فّدَصّتلأ

 . رفاك ىلع هنيد يف لع موُصَْم رفاك لإ ٌءاَصيِإلآ خصب

 ُتْفَو ُهّنذل ؛اًمَُنْيَب الَو ِءاَضيِإلآ َدْنَع آل ٍتْوَمْلأ َدْنَع طوُدُشلا تربع آو

 اَمِهِضَْب وأ طوُرُشلأ ِنَع لَخ ْنَمِل ئَصْوَأ وَل ّمَح لولا ىَلَع تل
 قط ول ل هكا ل «وقوو هيض

 هن كمت آل ايف ليتل ني كَمتْم ملا نأ ؛ مَع شيال
 ىلإ لصُو وأ َرمُع نأ مدحا :مَقَر] (دَواَد يبأ ٍنْنَسا يف امل كون لَو

 ٍ؛ِتْوَمْلا َدْنَع اًهيف ٌطوُرُشلا ِتَلَصَح اّذِإ اًهِرْيَغ نم ىَلْؤَأ ُمألاَو ةَصْفَح

 .هتيالوب يللا حِلاَصَمْل قلع ُماَمِإ آل قْسِب لَو ُلَِعَْيَو

0 

2 
 طلتشا



 ٠٠٠8 » عاَجش ىبأ ظاَفلأ ّلَح ىف ٌغاتفإلا «

 ها و ا. ا. و د. انأدو ا و ده هر واو ده ماه و و اه ده هاه هاه د. هده ساه عاود واه هاو او واه دوف واوا. او ثا. هالو

2 0 1 

 ١١
 لأ وي ل ةجلأو بألا ري ل ؛ جيو - 1 اها هك 3

 .ةيزك هنو هامل وس ا

2 

 اذِإَف ِءِدْيَ ٍموُدق أ ينْبأ 0 0 َكِيَلِإ ُتْيَص وَأَك :اقَلعُمَو ان هوم ثاَجبإلا

 لوي و ؛تاطخألاَو ِتالاَهَجلا لمَتحَي ل ؛ ُيِصَوْلأ َوْهَق ية ََو : د وأ

 يف اَمُك َءاَش تم ٍتْوَمْلأ َدْعَب ٌُلوُيَقْل ُنوُكَيَو ءِلَمَعلأب فتك اكو
0 

 كْثَم َكِْبَلِإ ٌتْيَص ٠ صدأ | : ىلَع َرَصتفآ ولف ءديف ئَصوُي ام ِناََب ََم ِلاَمب ةيِصَول
3 

2 

 ني هام مبيع 4

2 
 8-0 دما 50 0

 زجعي مل ن نإ َّقَح ِءاَضَقِبَو .ٍنوُنْجَمَك لقط وخَن أ ءاَصيإ نسم : ةمئاخ

21 

 ِِع ٠

 َُْلاَو لفلم وحب ىَلَع ءاصيإلآ ُحِصي لَ ٌدوُهَش هب َرَجَع وأ الاَح ُدْنَع

 2 اس

 دمتي مَل البو ِنْيِيْنأ ئَصْؤَأ ْوَلَو ءاَعْرَش بَ تيل نأ ؛ِهْيَلَع ةّيالولأ َةَفِصِب

 . ٍنذإلآب الَمَع ٍداَرفنالآب هَ أ هذ الإ فّرَصٌتلأب اَمُهْنِم ٌدِحاَو

1 

4. 
 يف ِنْيَد ِءاَضَقَو ( ةنّيعم + ةَيِصَو ذيِفَنَتَو .قوفحلآ درب دارنا هل معَ

 و و 54:

 ِنَع عوج ٌيِصَولأَ يِصوُمْلا َّنِم َّلُكِلَو هَل ْنَدَأَي ْمَل ْنِإَو ُهْسْنِج َةَكّريل
 ْ نأ ال ٌدِياَج ٌدْقَع ُهَّنَأل ؛ءاَش نيم ِءاَصيإلا

 هْنَظ ىَلَع َبِلْعَي لْغَي أ ُئيِصَوْل َنّيعَتي نيعَتي ع



 2 20 هلل ل

 لع فيخ اذإ أضم ] ن ونج

 ل
3 

9 

 هما لا ١

 ا ةصق
5 

 ها

 لا
 يف اَمَك بن ِر هو

9 

98 

2 

2 

 أ ىلإ

25 

 ريس ©

 هلاّصتت
000 
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 ٠ بَرَقيَو
 ريتال

 اح وَ
 3 »ويصب 1 أ 2 هو هللأو ©

 - | نم
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 ل

 م ا
 قل
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 53[. : ةيكلآ /5
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 املأ ْىَلَع ٌيِصَولا ف
 و هر

2 

 نم
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 ِل
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 مَ
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 ىسسم وز نص» صاس»
 ايار ارحب 17110 امال تلا ك1

 « عاَجش يبأ ٍظافلأ ٌلَح يف ٌعانفإلا » 06006
: 5 3 2 

 حاكتلأ ُباَتِك

 حاكتلا ُباَنِك

 َمَضْنَأَو ْتَلَياَمَت اَذِإ ُراَجْشَألا ِتَحَكاَنَت ُهْنِمَو «ٌعْمَجْلَاَو ُهَّضلأ :َةَمَل َوُه

 يور وأ ٍحاَكنإ ِظْفَلب ِءطَو ََح نإ َْمَصتي ةقع ١: اَعْدَشَو ؛ ضْعَب ىلإ اًهَضَْب

 م

 يف باكل ءاقبمَج ءطولأو فعلا تشم هلت ُبَرَعلَو ؛هيَمَجَْت وأ

 قع » : لاَ هَ كلذ ىَلَع دري الو قاَجخَألاَو كارلا ب هب َءاَج امك ؛ِءْطَوْل

 ٌءْطَوْلاَو ءُدْفَعْلَأ َداَرْمْلَأ ّنأل ؟[0. يكل /ةرقبلا هوس ] 4 اجور َمكدَت

 2 لا ُيِراَخْبْلا] ( ِنْيَحِِحَّصلَأ» ٍربخ نم ٌداَفَتْسُم

 َقوُذَيَو ُهَتلْيَسُع يِقوُذَت ىَّتَح 117408 :مَفَر ك47/5 ٌىئِناَسَشلَأَو ؛؟47١“ :مْقَر

 ٍجوّرلأ ةّهج ْنِم َكِلَذَكَر اجو ةقج ب را حاكتلأ َلَقَعَو .(كتلْيَسُع

 ٌحَصألأ ىلع

 © سم عع 2 مه( 31 هد 5 507 < 2 مه

 اَمُهُهَجْوَأ ءِناَهْجَو ؟طَقَق ُةأْرَمْلا وأ ِهْيَلَع ٌدوَقْعَم نْيَجْوَّزلأ َنِم لَك ْلَهَو

 2 هةصار م يهم هان خي سا ع كوع 08( اس

 اًضْيَأ يناثلا اًمههَجْؤأ ءِناَهْجَو ؟ةَحاَبِإ ؤأ كلم وه ْلَهَو

 يي نر سمس رثص سا 0 و2 02 42 2 د سام 1 . د 00

 ُةلؤق باتكلا نيف «ةّمآلَآ ٌعاَمْجِإَو ةنّسلَآَو ُباتِكلأ هلح يف لصألاَو
 0 ص

 ذة غلا نيو /رْوبلا ُةَروُس ١41 4 كد سيلا أوحك او #* : ولات
4 

 : مُقَر ,«ْئَرْبُكْلا» يِف د (ُحاَكَنل ينس ْنِمَو يّبَنسِّنِسَتْسَيْلَف يِتَرطِف ٌبَحَأ ْنَم١

 . [1885 : مُفَر 1ئَربُكْلا نئشلآ» يف ُنِقَمَِبْلا 6



 ١ َينيِبْرْشلأ بيِطَخْلأ َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُمِل

 ؟١ م ير و 0 مث ١ 2 مسصس ( سار

 ) !ياَضَقل و ماكخألا َنم' ب 2 ام

 « هْيلإ حاَتْحَي ْنَمل ٌتَحَتْسُم خاكنلأَو

 ةّكصك (ماكخألا) ضْعَب (ْنِم هب ّقَلَعَتَي اَمَو) ةَمَجرَتلَأ ىف ٌففنَصُملأ َداَرَو
 . هيَ ١ لوضفلا يف اهضَب رك ينألا أ (اًياَضَقْلأ) ْنِم (َو) ٍداَسَفَو 1 حم ( وتتم ا هلو 0

 َدَجَو ْنِإ ِءْطَولل ِهِناقَوَتب ُهَل قئاتِل (ٌتَحَتْسُم) جيوُرَتلأ َتْعَمِب (ُحاَكْنلاَو)

 ناكأ ٌءاَوَس ءهنيِدِ انيِصْسَت ِهمْوَي ِةَمفنَو ٍنيِكْمَتلأ لضف ةَوْسَكَو ِرْهَم ْنِم ُةََبْهَأ

 :مَقَر 314/5 َدْواَك وُبَأَو ؟140 :مُقَر 2303018/37 دِلْسُمَو ؛ 4الال4 : مَقَر 3246 / ٌىِراَخْْلا

 هّجاَم ُنْبَأَو ؟1547 :مقَر 217١/5 ُنِئاَمَنلَأَو 4٠١4١ :مَقَر 2397 /* ُيِذِمَرَتلاَو ؛45١5

  0١:مَقَر 370 /9 نابِح ُنْبَأَو ؛9097 :مَقَر كالذ/١ ُدَمْحَأَو 41845 :مَقَر 1057[«
 72 سلا ص يع لذ ارم ًُ مر 7 4 هَ

 الق مْوَّصلأب رِسَكْنَت مل نِإَف ءحاكنلا نَوُم : ٌدَمْلَأب ةَءاَبلَأَو ءهِناَقَوَتِل ٌمطاَق : يأ
 1 در هر هاء 4 3 0
 جّوزتي لب هوخنَو روفاكلاب ةرسكي

 ناكَو اَمَدَجَو ؤأ ُهَتَبْهَأ َدقف نإ اَهِرْيغ وأ لعل قئاثلأ رّيغِل حاكنلآ ةركَو هيض سك ع وك فيس يك لارج هي مك سك ه1 لكل ف سم خا

 ِهْيَلَع ُرِدَقَي ال ام بلآ ِدِق ماَريْلأ َعَم ءوِتَجاَح ِءاقتنال ٍنيِنْعََو ِمَرَهك هلع هب

 )١( هب ْلِصَنَي اَمَو » : خلا ضْعَب ىف ( .

 نْئَمْلأ خّسن ِضْحَب ْنِم ٌةَطِقاَس ُةَمِلَكلأ هِذَهَو (؟9) .



 . هاو او اع هو و د وداجعأو همام واه ماو م اع ع اجأو عامه ه مو هاهم و ا. و هاو و دعا. عا واع عام ع« ها« هاو ساو سلاف

 م

 ةداَبِعل لختف هب َهَلِع لَو اَهْدَجَو ْنِإَو ادع اًميف ِهبجاَوب مايل رطَخَو

 ُلَضْفَأ عاتق بحي مَ نإ ءاَهب اًماَمَتْمَآ ادعت ناك ْنِإ | حاكلا َنِم ُلَصْفَأ

 . شِاَومْلا ىلإ ةلاطبْلا هب يِضْت الل كرت نم

 ال َهَنِإَق ءبْرَحْلا 5 يف ناكل ام فصنلا الط ني نتن |

  ٌيِعِفاَشل هيلع صن اَمُك ٌطوُرُّشلا هيف ْتَعَمَتْجَأ ِنَِو غاكتلا ُهَل ُبَحَتْني

 . قاَقْرَتْسالََو رفكلا نم هد ٍدَلَو ىَلَع يفْوَسْلأب ُهَلَلَعَو

. 

 72 ينام مشا ركص ها كر 2 ملا 070 7 38

 ءحخاكتلا اهل ّنَسُي ةقئاّتلأ ةَأْرَملأ نأ ىلَع اَهرْيَغَو (َّمألأ» يِف صن :ٌةيِبْنَت
 سوم )ل 58 ل هم ثمر يك ف 1 70

 ةرجفلا ماحتقأ نم ءاخملاَو ة ا ئلإ ةَج ملأ اهاَنَعَم يِفَو

 78 م موو : وامر ىو 2/ل هال هاو همام م0

 هّْيَلِإ ةجاتخُم تناك نإ خاكنلأ اَهَل َراَج ْنَم نأ ْنِم «هيبنتلا» ىف اَم ةَقفاَوُيَو

 ءاقلطُم كلذ اَهل ُتَحَبْسُي ُهْنِإ :ليف اَمَف «ةرك الِإَو ٌحاَكْنلأ اهل َتَحَتْسأ
 1 يس هى
 دودرم

 م

 ؛44144 :مقَر ©3٠١9 يِراَخَبْلا] (ِنْيَحيِحَّصْلأ» ربخل ءاّرُكب َحَوَرَتي نأ َُسُيَو

 : مقر 281/1 ُنِئاَمَّسَأَو ؛48١7 :مُقَر 550/5 َدُواَك وُبَأَو 6 :مقَر 0٠١4107 /5 ٌِلْسَمَو

 ىَلْعَي وُبَأَو 414946 :مُقَر 2708/8 ُدَمْحَأَو 4186١ :مْفَر 098/١ هّجاَم ُْبَأَو 4

 : مقر 0733/ :ةَحْفَص ع يِِلايَطلاَو 017 :مْفَر 4440/14 ناس نْبأَو 1848 :مْفَر :415

 نَع هلآ فْعَضَك رْذُعِل لإ ,2؛كبِعالَتَو اًهُيِعالت اًركب اله» : رباح نع (ع25 7, 0 7 ١ 7 0 2 1 م ا ٠ مسا ©



 6 00 هاو

 مه هام

 « َرِئَرَح عبر َنْي دب عم َعَمْجَي ْنَأ ٌرُحْلِل ُرْوُجَيَو

 و ع ته 0 42 هر ساه < ََ . 2 6 ص

 اًدولَو ةليِمج ةقساف ال ةنّيَد ؛ ِهِلاَيِع ىَلَع م وقي ْنَمِل هجاّيتْخأ وأ « ضاضتفالا

 41435 1 مقر 0085/5 ةِلْشسَو ا (َنْيَحيِحَّصْلا» ربخل

 : مُقَر 0091/ ١/ هّجاَم ُنْبَآَو 15745 :مْقَر كله /9/ ُيَقَهْيَبْلاَو ؟١1 407 :مُقَر 5 َدُواَد وُبََو

 اَهِلاَمَجَو اَهِلاَمِل : عّيزأل ةأرَملا حلا : 14075 :مُقَر "44/9 َناَبِح ُنْبأَو ؛ 854 امَحَمو 2 هل 206 ع م _ 7 و ص

 كن َتدَقَتْفَأ 5 قف َكاَذَي َتَبِرَت ٍنيَدلأ ِتاَذِب رَفظَأَف ءاَهنيِدلَو اَهبَسَحِلَو

 م مه مس م 0-9

 .تلعف نإ | َتيِيْغَتْسَأَو ْلَعَفَت

 ئآ و و 04 كك 0-0 2-2 ٠
 وع 0 ل 53 هاو ما مس مك 000 0 ساس .اس

 وبأ] «ةَماَيَقْلا موي مسالا مكب ٌرئاكُم ينإف دودّولا دولَولا اوجّوْرَت» :رمخو

 ُىَناَرَبْطلآَو 404047 :مْقَر "ال١ /* (ئَرْبُكْلا» يِف ٌنيِقاَسَنلاَو ؛١885 :مُقَر 23٠١/١ دوم

 ؛1370 :مقَر 241/10 َنِقَهَْبْلاَو 5080 :مَقَر كالا ١/ ٌمِكاَحْلاَو ه0 :مقَر ©
 ه هر دريت م 0. 7

 ركبلا دوك ْفَرْعُيَو ةادرسذو «ةّيلحلا» يف مَع وُبَأَو ؟ة١مك5 و شرا ناح نب

 نبأ ( (نكفطتل اوُدّيَحَت» : ربخل «لضألا ةهَط : ْيَأ ( ةبيسن ءاَهبِراََأب اًدوُلَو

 : مقر ضب ُيَتَمِبَبْلاَو 41 :مكَر ا ُمِكاَحْلََو 41934 :مَقَر ما هَجاَم
 هس

 َتاَذ أ :ةيِِمجَ َنوكَت ْنَأب ةبيرق بارق ِتاَذ رع [144 / َميْطْفَراَدلَآَو ؛ 05

 . اًفيِحت ُدَلَوْلا ءيِجَبَم ةَبيِرَمْلا يف ةَوْهَّشلأ فْعَّضِل ةَديِعَبٍةَباَر

 قا درب اف واخ أ حان يف (عمجَأ رخل ٌروُجََو)

 هلْوَقْلَو . 00 :ُهيآلآ /ِواَنل انئلا؛ررش 1 4ع تلو قمل نومك تا اًمأوكاأت ا

 (َنْهَرْياَس 3 اًعَيرَأ ُكسْمَأ» :ةَوُْسِن ٌرْشَع ُهَتْحَتَو َملْسَأ ْدَقَو َنالْيَغِل هلي

 : مُهَر مِكاَحْلَاَو ؛ 151/ : مَقَر ءَناَبِح ُنْبَآَو ؛405١* :مْقَر ءهَجاَم ُنْبَأَو ؛78١١ :مْقَر «ُئِذِمَرَتلآ]

 . ئلؤأ ِءاَدتْبالَأ يِفَف ماَوَّدلآ يفف َعَنتْمأ اذِإَو ا

 ع ا



 مان د. ام ا. دعاه هاو هاه ا هاه هده هاف اه دامه هو سه جاه ده هام جاه اه ماه ف هاو هاه هاف ده و اهلف هم »ع و ههه هاف

 هْيَلَع ىَسيِع ٍةَعيِرَش يِفَ ءِلاَجّرلأ ِةَحَلْضَمِل اَبيِلْعَت رْضَح ٍرْيغ نم ٌراَوَجْلَ

 انين ةَعيِرَش ْثَعاَرَو اتا ةحَلضمل ايت وَدِحاَو ُديغ زوجي ال مال

 . ِنْيَعوَلآ ةحّلضَم َنيِلَسْرُمْلآَو يأ رِئاَس َو كَ دمحم

3 2 

 هل 2 وءئءراص 22 2 نوع ص 5 37 سال مر ضم ع مص ب2

 نس 2, 22 ل لا يف محلل دف نبا ل دوصقملا نأ الاي رحلا د يف ةمكحلا : بيقئلا نبأ ق
 اها م مع هزل عم توفي َكِلْذَو ُهَسَماَوُمْلآَو ةقلألا | اًكنلأ

 د
8 
- 

2 
 مب 6 بايا

 . ىَهَتنأ . ةَبيِرق 5 18 يو لت نمل نع بَ ٌبيْحُي خي مْ

 ةَجاَحْلا ْىَلَع َفّقَوَت حكي لك يف َكِلدَو رخل هدا عَ 7 ُلَقَو

 نعم عْسِي ِزاَوْج ىَلَع لد آلآ : .جووكلا نتب لَو نواخملاو هتك
 .مْسَي َكِلذ موُمْجَمَو «عيزأب عَبْدَ «ثالثب تالثو نب

 ةثالث ث َتالثَو «ِنْيننأ نين شم اثم َرَشَع ةَيئاَمُت ىَلَع َلدَت : لاق ْمُهْنِم ٌضْعَبَو

 .َرِكْذ اَم َكِلذ ٌعوُمْجَمَو وعي عَ لبن قثالث

 ءاَمإلأ ني ََس ( عْنَجْل ٌراَوَج رئاَرَحْلب ِفْنَصُمْلا ٍديِيَقَت ْنِم َديِقْتْسَأ : ٌةيبنت

 َّوُهَو ٍتاَدِرْمْتُم أ رِئاَرَحل َعَم َّنك ٌءاَوَس ءِرْضَح ٍرْيَغ ْنِم ِنيِمَيْل كيب

 4 فق تكلم اَم أ ديم أوين ال فِ َنِإَف# :ىَّلاَعَت ِهِلْوَق يقالطإل َكِلْذك
 .[”: ةيكلأ /ء املأ ةروس ؟؛]

2 3 



 , ةَدُحْلأ قاَدَص مدع

 لق ةَْتُع نب مكَحلآ ّنآل ْطَقَف (نينآ نيب عَمَْي نأ ِدبَعلل) ُروُجَي (و)
 ِباَب ْنِم َحاَكْلآ َنألَو رخل ّنِم فضلا ىَلَع ُهّنألَو «هيف ةَباَحّصلآ َعاَمْج

 يف ةَْْنلا بضم ُوُحْلآ قَحْلَي ْمَل امك رحاب هيف ُدَِعْلا قَحْلَي مل .لاشما

 . عيزألا ىَلَ ةداَي

 وَلَف ءاَمُهْرْيَغَو ُيِدرَواَمْلاَو ٍدِماَح وُبَأ هب َحّرَص اَمَك َّنِقْلاَك ُضَعَبمْلاَو
 آْذإ َنْلَطَب كلَ دبع و ٍلحاَو دعب التم اًسْمَح ٌوُحْلآ حك

 ل اَمَك ؛ غيِمَجْلا لطبق ءائرخألا َنِ ىو ٍةَدحاَو اك

 أل ءاَهُحاَكِي ُلطَنَي ِدِبَعْلل ةَئلاَثلآَو حلل ةَسِماَخْلاَف ايَرُم

0 

 (هَمَأ دخلا حني ال3)

 .ُهَرْيَغَو رح

 ْوَلَو «(ةّرُخْلا ٍقاَدَص) ىَلَع هت َرْدق (ُمَدَع) قتال لَو مِلْسُمْلأِب َصتخأَو

 ءاَمْذَجَيْمَلَو اَِتاَدَص لَ َرَدَق وأ اهب عاتمتْسالِل خلا كلت م اص بانك

 وصقل هحاَكب ضر مَلْوَأ ءاَلِْمرَِم لَ اب لإ َضَْْمَلَو َهَدَجَو وَ
 لمتخت ال ةرَصَع عاتفينالل حطت ال نم تخت َناَك زأ ووو هب

 َباَغ ة زغ ىلع وف ول ٠ك يخت ذأ ةئرم ذأ هان وأ هقثوزأ ىلا

 إ

] 

 سوالا

 م ُْتِلاَثلَأ مَع ْنِإَو قتال لَ « (ِنْيَط ْرْسِب بال
0 

 تسع
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 ةلماص ملوك

 ٍتنعلا فّوَخَو

 7 م 4 0-0 رك عم 2 لاك مي رى مل م

 ىلإ َةَجْوَُرلأ بلط يف اًهلمتْحُم َبَسْنُي نأب ةقشَملا ُماَمِإل طّبضَو
 -9و مل 2 2 م هي < و, 000 م رص يصر ل 2 07 2

 هَل بت الف إَو ةّرحلأ ٍدصق َةَدَم انز فاخ ْوَأ ٠ | َةَرَواَجمَو فاَرْسِإلأ

 اَهلاَقتنَأ َّنَكْمَأ اذِإ ُنِشَكْرَّزلأ َلاَق اَمُك ُهَّلَحَم ْنِكَل ِةَرْحْلِل ٌرَفَّسلا ُبِجَيَو

 َنِم َكاَنُه اَهَعَم َماَقَمْلَأ ِهفيِلُكَت يف اَمِل مم ُدْعَمْلاَك يهم إو ِهِنَطَو ىلإ ُهَعَم

 تلح هوَكَم عقب ةرح ىلع قولو ألا حاَك ُبِاَْا هلام عي آلَ

 ٍنوُدِب ئضْرت وَ َرْهَمْلأ ٍدِجَي ْمَْلَو ٍلجْؤُمب ئضْرَت هر َدَجَو ْوَلَو «ةَمألآ ُهَ
 ريِصت نذل ؛ئوألا ةروضلا يف ذ ةمألا ُهَل ْتَّلَح ُهَُدِج جاو َوهَو لما رم

 ةَناَثلأ ة ٌروُصلأ َنوُد لَجألا ٍلوُنح دي ُهَدَِي ال دَقَ ِلاَحْلَأ يف َةَلوُعْشَم

 يف َةَحَماَسُمْلأ ُةَداَعْلأ ذإ هليل َكِلَ يف َهَنِمْلاَو ةَّرُح حاَكِن ىَلَع هتَرْدَقِل

 وفعل

 َبِلَْت ْنأِب اَنّزلأ يف ٌعوُقْولأ َرْهَو «(ِتنَعْل [ فَ طول يا ()

 ىَلَع آل ُهْحَفَوَت ْلَي لآ عوف هَّنَط ئَلَع لي مَل نإ اوت َفُحْضَتَو ُهُتَوْهَش

 وأ« انزل ُهَعَم ُحَبمَتْسُي ءاَي تلف ءامجس اََحَو ٌةَءودُم وأ | ىَوْقَت ُهَلَو ُهْتَوْهَش ْتَفْعَض ْنَمَف «روُد
00 7 

 ُهَل ُروُجَي الق انزل ُفاَحَي ال ُهَّنَأَل ؛ةَمَال ُهَل لحن مل ولو وهش يوت

 .ةوهسش َوْهَش ِرْسَك ْوَأِرَطَو ِءاَضَقِل و فري
0 



 ماع ا.ه عاق ام و سه اوقاف عاود. اناو و ع ا. ا .او ا.د. ع او اه دي و واه هاه واو ةو واه هاف ودهم وي دوو هو هاه ع اقاو

 ايندلا يف ٌدَحْلآب اَهبيَس ُهّنأل اَنّزلآ هب يمس ُةَنَسَمْلا تّنعْلا لْصَأَ ب
 . ةّرخآلا ىن

 مكس نأ اَلْوُط مكن ْعِطَتْسَي مَ مل نمو # ناتي هوَ و ايف ”لْضَألا

 0 و او ٍتِمْؤُمْلا ميلف ني ُجتَمَيَأ تككَماَ وَ يووم تكصملا
 روع م2 2 نسا هش مل ةروس ر

 نهروَجأ ىرشوناَءَو َنهلهَأ ِندِإب َنْموُحِكْنأَك ضب نم مُكَضَحَب ُكيميإب

 ا وصح 15و ٍناَدَحَأ ٍتاَدِنَتُم اَلَو ٍتاَحِفِدَسُم ريغ ٍتَدَّصْحُم ٍفوُرَمْلأ
 َتَدَمْل يشك َنَمِل َكِلَدَاَدَمْلأ ىري ٍتكَصْخْمْلا َلَعاَم فضي َنِيكَم ٍةَمِحَكب

 2 هو م 2 و تثاماو -

 ِتانَصْخَملأب ُداَرْمْلأَو ةَعَّسل : : ُلْوُطلَأَو [؟6 :ةيآلآ /ِءاَسْنلأ ٌةَروُس ] 4 َمُكَنِم

 ارحل

 نم َتَنَعْلا فاح ْوَل تح :هِصوُصُخ ال ِهِموُمُع ِتنَعْلأِبو : ُيِناَيوُلَأ َلاَ

 اًدِجاَو ناك اَذِإ اَهَجّوَرَتَي ْنَأ هَل َسْيَلَف ءاَهَل ِهَّبُحَو اَهْيلِإ ِهِلْيَم ِةَوَقِ اَهِييَعِب ة

 ابا نب جيت اذه لل ءاش هراغال نت ال َىْشعْلا َّنأل ؛ٍلْوّطلل

 . ئهتن هت | دس دي يلثأ السن نم مَكَو كف ركفلا َةَلاَطِ
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 تعول 3
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 دقق َدْنِع اَهِحاَكي ٌراَوَج يِضَنَقَي ُهَّنأل ؛لْوّطلآ ٍدوُجْوب ٍدييِقَّتلآ ُكرَت ُهْجَوْلَو
 0 نينا هس 6 هو 4 م وو وبس < 2 ره . 7

 نم عنّملا يف يفاك لؤطلا َدوَجُو نأ َعَم ٍتنعلا موُمع ٌراَبَتَعا ثوقيف «لؤطلا
 َحوَسْمَمل و ءنيتمأ كي ال ا ميغ ٍطْرَشلَآ اذلهبَو اَهِحاَك < ْمْيَمْلا َّنَأَو .:كنمأ مكي ال ةشلا َّنَأ َملُع طاّشلا اَذنَهبَو ءايحاكت

 ُرَوَصَتُي ال ذإ ءَكِلَذَك َوُهَو ءاقلطم ة ةَمآلأ ُحاكَي ُهَل ] لحي ال ُهدَكَذ َبوُيْجَمْلأَو

 0 . انآ هَ
85 

3 



 مان اه م ها فاو هه دوام فماق هاف هه نه ول. ود د. دعاس و دهأو واه وا. .او داء داف هاه هافاقا ٠» واه فاق وله هاهو

 ٌجْوَّزلأ ئَعَدَأَو اكن َلاَطْبِإ :إ تا اًيوُيْجَم اَهَجْوَر َةَمَألأ ٍتَدَجَو ْوَلَو

 ْنكْمُي ْمَل ْنِإَ هحاكن ةّكِصب ةكصب ميش نكمل ماكل َدْعَب ّبَجَلأ َتوُدُخ

 ٍنالْطِبي مك سنأ اك د قو يل ُمِضْوَمْلا َناَك ْنَأب ُهْنوُدُح

 . حاكنلا
- 

 ل هل ُلحَت اف م اَمَكِهِرْيَغ وأ ٌرخ ٍمِلْسُمِل اَهماَلْسإ : ُتَلاَّثلأ ٌطْدَّشلآَو

 كييك ني مُحتمَبَأ َكَكَلَم ام نك » :ىَلاَحَت ِهِلْوَقِلَف ٌُحْلأ اَمأ ؟ةيِباَتِك
 اًهَحاَكِن َعناَمْل َّنَدلَف ةخلا يع غ اَكََو [؟5 :ةيآلأ /ءاَمْشلَأ ٌةَروُس 1 1# 51

 ٌرخ اَهبقاَبَو َّقبِقَر اَهُضَْب ْنَمَو ةيِسوُجَمْلاَو ِةَدَتْرُمْلاَك ّرخْلا ئَواَسَف ءاَمُرْفك
 َقاَقزإ ند ؛ة عباس امرا لإ فخلا اهي اهلك يقر اَهُمَكُح

 .ٌروُذَحَم ٍدّلَوْلا ضع

 كل سل

 0 ؛ ماما كرت ةَضْمَبم شيت عم م حاكيٍزاَوَج يِفَو

 َرصتفأ عْنَمل ليلْغَت ىَلَعَو ءهَلُك قاقزإ ْنِم ُنَوْهَّأ ٍدَلَوْل ٍناَحيْشلَأ ٌرَصتَق

 ب ْحَجَرْمْل َوُم َوهَو : ٌيئشكززلا
 ل 0 0 3 2 >2
 2 10 7-5 7 هه 7 ىو مك هه 0 0 م يي رت نول 0

 عئاوت ال سوا ) أ 2 ل # رم و رى نم ب ا مح امأ
0 

 همم 3 2 0

 اَنُّرلأ َفاَحَي ْنَأ ْنِم ةّيباتكلأ ة آلآ يباب ٌرخْلا حاكِ يف ٌدْباَ ؛ نيّدلأ ىف

 .مهمالَك نم يكبشلاُهَمِهَقاَمك رخو



 1 َيِنيبْرْسْلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 أَةعْبَس ىَلَع ةأْرَملا ىَلِإ لجل ُوَظََو

 ىَلَع) ِةاَهَتْشُم َرْيَغ ْوَلَو © ةارمْلا ىّلإ) لِقاَعْلا غلابْلا لخَمْلآ (لجَولآ وطن (
 .ٍةَدَحَوُمْلا ىَلَع ٍنيّسلآ ميِدُقَتب (بّرْضَأ ةَعْبَس

3 2 

 ُهَتَراَبِع ركل ءاهلْثمل اَهِرَظَن ْمُكُح يّنَأَيَسَو ُةَأْدَمْل ؛لُجّرلأ» ديب َجَرُْ

 هع ٍرقنلا يف ةنخح نأ غيجشلاو .لكذتلا نقلا جور جو
 . لْجّرلأ

 رظنك ٌحَصألأ ْىَلَع راج ةيينجألل ٌةُرَظَنَف ُحوُسْمَمْل (لْخَمْلا ِلْيَقِبَو

 َ . هِمِراَحَم ىّلِإ لْخَمْل

 ني

 ْنَم :َوُهَو «َّيِصَخْلأَو لخفلا (َلُجَرلا» :مَصُمْلا ُلْوَ َلعَش ::
 ّيِقَبَو هركذ عِطق ْنَم :َّوُهَو دخولا َبوُهَْلاَ هُرَكذ َيِقَبَو اين ْتَعِل
 : حصفألا ىَلَع ِنوُنلآ ٍرْسَكب َوُهَو َتَنَحُمْلاَ َمَرَهْل َميَّشلاَو لا فاتن
 . ِءاَسْنلأب هّيَسَمُمْل

21 

 ىلَع ْعِلاَبْلاَك انُه َقِهاَرُمْلا ّنكلل ءاّريَمُم ْوَلَو ٌيِبَّصل «ْعلاَبْلا» ٍدْيِ ٍلْيَقِبَو

0 

 .ِةَميِهَبلاَك ميِرْخَتِب ُفَص َموُي اله هُرَطَنَف نوُنْجَمْلا (ِلِقاَعْلأ» ٍدْيَقب

2 5 



2 
 « عاَّجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعاَنْمِإلأ» 00

02 

 ِِئاَج ُرْيََف « ٍةَجاَح رْيعِل هيبتا ىَلِإُهُرَطَن : اَهُدَحَأ

 هْجَوْل َرْيَغ (ةئرتأ) ِةأَرْمأ ِنَدَب (ىَلإ) .ٍلُجَرلآ :ْيَأ .(ةٌرَطن اَهُدَحَأ)
 (زئاَج ُرْيَمَف) .يِتأَيَس اَمِم (ٍةَجاَح ِرْبَعِل) .اًدضَق ِةاَج اشم رَْغ ْوَلَو ءِنيَمَكلآَ
 ف فَ دي مَ نيفكْلاو جلا ىلإ هو ام ؛ةَْئِفْلا َنِمأ ْنِإَو اًعْطَق

 لَو َماَمِإِل ُهَلاَق امك عاَمْجإلأب َتاَم ٌدَقُم ْوَأ عاّمجل اهب ٍءالتخالا ىلإ وعدت

 َمُوَح َةئفْلا َنمَأَو ؛ِدّرَجُمْلا رطل ذذلَملآ ُدْضَق :َيِهَو ٍةَوْهَشب اَمهيَلِإَرََ
 هِسْفن نم هَل ُرهْظَ امي فلا نم نَا دي اميل رنا ٌمْرَْي اَذَكَو ءاَعْطَ

 . وِلْضَأ» ّك اٍجاَهِْْلا١ يف اَمَك «حبحّصلأ ىَلَعٍةَوْهَش رْيَغ ْنِ

 ِتاَرِفاَس جوملا نم ءاَلأ عْنم لَ َنيُِِْمْل قات ٌماَمإلآ ُهَهجَوَو
 لق :ىَّلاَعَت َلاَق دقو قوش لّرحُمو ةئفلا هم رتل َّنَأبَو ءهوُجْوْل
 ٍنِساَحَمب ٌقئاللأَو ٠١"[ :ةيآلأ /ر وتل اورش 141 4 مهردكصتأ نب أوُسْحَي تييمؤش

 :ةيينِجَألاب ةَوَلَحْلاَك ٍلاَوْحَألَ ٍليِصاَفَت ْنَع ُضاَرِْإلَأَو باَبْلأ ُدَس ةَعيِرَّشلأ

 4 اهني ٌرَهظ امال َنُهَتتبِر بي الو» : ىَلاَعَت هلؤقل ٌمْوْحَي الا: : ليقَو

 روُهْمُجْلِل ُماَمإلآ ُهَبَسَنَو : ِنْيَمَكْلأَو ِهْجَولأب ٌرّسَفُم َوُهَو ١" : ةيآلأ /روُنلأ ٌةَروُس 1

 نيرثكألا ٍنوَكل ُباَوّصلأ ُهنِإ :(َتاَمهُمْل» يف َلاَقَو «َنيرتكألل ِناَحْيّشلَأَو

 ام نَلَع ىَرَْفْلاَو كَرْرُمْل وق ٌحبجّرتل : ٌيِنيِقلْبلا َلاَقَو ءهْيَلَع

 .ُلَمَبْعُمْلَاَوُْهَو «َكِلَذِل ”اماَش ِمَصُمْل ُمالَكَو . ىَهَتنأ . (ٍحاَهْنِمْلا»

6.١ 
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 . هيف َمْنِإ الف انا رطل َّلَصَح اَذِإاَم اٍدْضَقْلآ» ٍدْيقِب جَرَخَو
3 2 3 



 60١ ٌيزيبرشلا بيطخلا َدّمحَأ ِنْب ٍدَّمَحُمِل

 ىلإ (َو هتَجْوَر) ِنَدَب (ىلإ) . ٍلُجَّرلأ :ْيأ «(ُةٌرظن : يناثلأ) ُتْرَّصلَأ 00
 با هم يبو هد و رج 43

 لك (ئلإ َرظنَي نأ) ٍلئتيح (ٌروُجَيِف) .اههب ٌعاتْمِتْسالآ هل ] لحي يت (هتَمَأ) ْنَدَي

 ءاَمُهنِم َحاَبُمْلآ (ج رَمل اَذَع اَم) ِهِعاَتْمتْسآ لَحَم هنأ ؛ اَمِهِتاَمَح َلاَح اًمهْنَدَب

 هِطاَب َلِإَو «ِةج ٍةَجاَح اللب ِْيَلِإ ٌرَظنلآ رك ؛ِنيَرَطلَ يوم اًاَوج ُوُجَي ال

 ئَأَر لَو ُهْنِم تْيَأَر ام :اَهْنَع ىَلاَعَت هللأ َّيِضَر ةَشْباَع ْتْلاَق «ِةَماَرَك ُدَشَأ

 ' َجْرْفل : يأ نا 1 . ينم

 ةّمَجْرَت 20720 /١؟ ٌِدَع نبأ ُهاَوَرَل «َسْمّطلَأ ُثروُي جمل ىلإ ٌرطْلآ» :رْبَح : كح اَكَأَو

 نبال «ًءاَفَعضلَأ»] نابح ْنْبَأ ٌةاَوَرَق َكِلْذَك َدَرَ َواَمَك َمَعْلَأ : ْيَأ «[ِديِلَوْل نب ةّيقَي ١ ٠"

 نبال يبل قالخأ»] ُديعَو [2994 :مقَر 290/5 ِمِتاَح يبأ نبال «َلَلِعْلادَو ؛؟7١٠ ١/ َناَبِح

 (ِتاَعوْضْوَمْلا» يِف ٌيِزْوَجْلأ ُنْبَأ ُهَركَذ لب «ِءاَفَعّضلا يف ١ : ةَحْفَص خيل يبأ

 :مفَو 704/١ «يواَدمْلا يف يرام هَرَعو ٠ يدل مقا يبأ قيرط نم 104 :مُفَر ه5

 َلاَق :َلاَقَو 148١« /؟ َيِليِلَخْلا قيرط ْنِم ْيِعِفاَرلأ اًضْيَأ ُهَجَرْخَأَو ؛ٌيِدْرَألا ٍقيِرَط ْنِم َيِمَلْيَدِل 5

 ُهَدَرْوَأَو ؛ َريِكاَتَمب يّنأَي ٌنِماَش َوُهَو ءاَذَه ٍنَمْحَولأ ٍدْبَع ُنْب ُدَمَحُم لإ رَعْسِم ْنَع هِوْرَي ْمَل : ٌيِليِلَحْل

 مَع ُهْنَع ُهاَكَح كتم ٌُثيِدَح : : يدع ْنْبَأ َلاَقَو . [١ا 70١ /*؟ اةَعونَْمْلا ءىلآللآ» يف يول

 ْنْبأ َفلاَحَو . ( رطل ٍماَكْحَأ يف رظنلا» ب ىَمَسُمْلا ه هباَتك يف ِناَطَقْل نبأ
 هت

 َعَمَو .ِتاَعوْضْوَمْلا ىف ف َركَذ ْنَم ًاطخأ : َلاَقَو ُفَكاَتْسِإ نَسَححَو ٍحالصل

 ِْئَصُمْل أمال َناَك ْنِإَ : فاك ُهَلاَف امك ةَماَرَكْلا َلَع ٌلوُجْحَم حم َوُه كلذ

 .ةَمْرُحْلا ُمِهوُي



 ٠١ » عاَجش يبأ ٍاَفْلَأ َلَح يف م اَنقإلا «

 نه او هاف م 4 ده هاو دعاه هو ا «ه عامه ده ولو ها. واف هد. دعاه واه ه .او اه واود. هدو و ده واو ده اق هاهو هما. عاهد

 يف :َليِقَو ءِرِظاَنلَأ يِف :َليِقَف .(ىَمَعْلا ُتروُي» :ِهِلْوَق يف اوُلَمْخََو
 اَْيَلِإ هِرَظَنك اَهِجْوَر ىلإ ِةَجْوّرلأ ُرَظَنَو ؛بَلقلأ يِف :َليِقَو ءِدَلَوْل

6 

 : ذذلتلاو : ماَمولا لو ريد مهمالك لمش : ٌةيِبنت
 َكِلَذ يف َفلاَح ْنِإَو ؛ُدَمَتْحُمْلا َوُهَو «هيف ٌحيِرَص ٌدياَج

 .هْيَلِإ رظتلآ ةَمْرُحب
 كيل

 يأ لق اء هاوس ام كيو بك 00

 باهت جا ْوَع ىلإ َرظْنت نأ ةأرَمِل ُروُجَي الو : مقلد
 أ . سكعلا فالخب اهب َمُنَمَتلَأ ُكِلْمَي ُه هنأ ؛ سلا ف هلأ َكِلْمَي

 5 06 أع ا
 ء اغلا

 3 ُي -

 كبح رتلا يف جلا ُريِصيف «تزلأ َدَْب ام هايْلا» ديب جَرََو
 . عوُمْجَمْلا» يف ُهَلَق امك مَرْخَمْلاَك

 نيب اَمِرْيَع يف ٍةَوهَشِب بَ لإ قتلا مْ هنأ مّرْحَمْلاِب هيبتا ئَضَتفُمَر
 هَ يف ٌدّيَّسل أ جوّرلأ لمَ ٍةَوْهش ٍرْيَغ ْنِم اَمُهَنْيَب اَم ىَلِإَو ٍةبكُولأَو ةّرْسلأ
 جيورت وأ بكي كلذ اهب هَل لحي آل يَِلآ امأ ءاهب عاتفيسالا ُهَ أ لِجَي يهلأ

 ٍوْحَدَوٍةَرَهاَصُمَو عاَضَرَو ِبَسَنَو ِِْيغ ْنِم ِةَدِعَو ِةَدرَو ٍدوَتَك ِرْفك وأ ٍةَكِرَش وأ



 ُرْوُجَيَف « َةَجَوَرُمْلا هتَمَأَو همراَحَم ِتاَوَذ ىلإ ُهٌدَطَن : ُتِلَّثلَأَ
 ةبك ُدلَأَو ةَدْسلأ َّنْيَب اَم اَدَعاَمْيِف

 « حاكتلا لْجَأِل رطل : ٌعِباَرلأَو

 اًمأ دار اَم َّنوُد َةَبْكُرَو ةَرشس َنْيَب ام ىَّلِإ اَهْنِم ُهْدَطَ ِهْيَلَع ُِدْحَيَم ءَكِلذ

 . اهيل رق مري لق نضرو ضخم لاوزلا بيرق يضرب عع

 وأ َعاَضَر ذأ بسن نم (هوِراَحَم ِتاَوَذ ىلإ ُهْرَظَن) : ُتِلاَّثل أ ُبْرَصلأ (3)

 اهب عاتنيسالا مرَْب : ينل اًهِلْثَمَو (ةَجوَرُمْل هتَمَأ) 3 (نأ) ٍةَرهاَصَم

 رْيَغب ٌروُجَيَف ةَيَِوْلاَو ةيِسوُجَمْلاَو ٍوكترمْلاَو ةَكَرتشُملاَو دْغُمل َدَبْعُمْلاَو ةبتاكُمْلاَك

 جوي نغم ةيمزخملاّنَأل ؛ نُهْنِم ةبك ٌدلَأَو ةَرُسلَأ َّنْيَب اَم اَذَع اًميف ِةَوْهَش

 ٍةَمَألَأ يف ُروُكْذَمْلآ ُعِناَمْلَو ؛ ِنْيئَْرَمْلَو ِنْيلُجَرلاَك اَناكَف َةَحَكاَنُمْلآ ةَمْزُح

 . تاتا يف وَ مزيف يلو ةزثلا ب نأ« كي
 ؛زوُجَيف بكُل و ةّرسلا ىَلِإ ُرََّلآ اَمَأَو .ُةَروُكَذَمْلا ةمألآ ٍمَرَْمْلا َلْثِمو

 ْنِم ئَلؤأ ُةَراَبِعْلا ِِذَهَف ؛ديَسلَآَو مّرْخَمْلأ رظنِل ةبْسْنلأَب ٍةَرْوَع اميل اَمُهَّنَأل
 . ةبكُرلأ َتْحَتَو ةّدّسلآ َقؤَف مب رمل اعبَت يِرُْمْل ٍنْبَأ ةَراَبِع

 هل حاجي ال ام لك يف اَقَلْطُم ْمُرحَبف ٠ اهي زل وهلا مد دب حر

 2. ل يف يِتأَيَس اَمُك ؛ِةَوْهَشِب ْوَلَو ُروُجَي ةَبطْخْلا يف َرظْنلا ّنكلَو هب ٌعاَتْمِتْسالآ

 لب ءٌروُجَيَف ؛ (حاكنلأ لْخأل) ُنوُنْسَمْل زنا 0 ٌبْوَّصلأ (2)
1 

 ْنْبأ ُهَلاَق اَمَك هتبطخ لإ ُباَجُي ُهَنَأ اًرِهاَظ َءاَجَر اَجَرَو اَهَحاَكِن َدَصَق اَذِإ ٌنَسُي

1 



 ايل وظن :ةأَرْمَأ َبْطَخ ْدَقَو ةَبعش نب ةَريِغُملل هي هلؤقل الّسل ِدْيَع

 ُدَمْحَأَو ؛! 85: :مقر 30١/١ هجم نيا ةَفلألَاَو ةََوَمْلآ اَمكَْيَي مَدْوُي ْنَأ ! ئَرْخأ ُهَنَِق

 ْيَقَمْيَبْلاَو ؛؟01١٠ : مقر 057 ٠١/ ْثِناَرَبَطلاَو ؛557 /" ْننْطَفَراَدلآَو ؛18177 :مفَر 2/4

 39/5 ُنَناَسْنلاَو ؛ُنَسَح :َلاَقَو 2٠١417 :مَقَر 2و1 /8 ُنِذِمََبلََو ؛13031 :مقَر غر

 نم :َليِقَو ؛لاَّدلأ ْىَلَع ُراَوْل تمد موُدَي (مَدّؤُيا ىَنْعَمَو ء[78 :مُقَ
 ِنَع يد يد ْرَو َواَمْلَ َلَوَأْلآ كح .هب ُثسطَي ل اعط ٍماَدِإ نم م دوم ماَدِإلأ

 مْرَعلأ َدْعَب َدْعَبَو ةَبطخلا َلبَق رتل ُتْقَوَو ١ علل لْهَأ ْنَع َيِناَلأَو «َنيِثَدَحُمْل

 كالا ى يِضْقُي ْدَق ةَبْطْخْلأ َدْعَبَو "و هي ةجاَح : 0 نيف عكا ىَلَع

 ًءافتكأ اَهّيِلَو ِنْذِإ اَلَو اهي ىلع دل ُْفَقَوَتَي الَو ٍ؛اَهْيَلَع ُنْشَيَف ُكّرَتلأ ىلإ

 .ُهَضَرَع وُ 0 الَعلَو «عراَّشلأ ِنذِإب
 حاكتلآ َدْعَب ُمَدْني الف ءاَهَنَتْيَه َنّيَيِل هَِْإ جاَتْحَأ ِنِإ هِرظَن ٌريركَت ُهَلَو

 ِةَوْهَسِب َناكَأ ٌءاَوَسَو «تاكم ِثالَتِب ُدَيَمَتَي الق «ةَجاَحْل أ َكِلَذ يف ٌطباّضلاَو

 ةَوِهَشب رع يف ُنِعَرْدألأ َلاَق ذو قفاطألا ُماَمإلآ ُهَلاَق اَمَك اَهرْيعب م

 امَُنأل ءاَنْطَبَو اًرْهَط (ِنْمَكلاَو ِهْجَوْلا) عيمج (ىَلإ) ٍةَرُحْلا يف ُرظْنَيَو وطن
 تينيالم» : ىلع هلق يف : ٍراَمُمْلآ يزل نم ُرهْظَي ام ٌعِضاَوم
 ىلإ َرُظْني ْنَأ ُروُجَي كو مس : ةيآلآ /روْثلآ ٌةَروُس ؟4] ًاهْنِم َرَهظاَماَلإ َنُهَتَسيِز

 َكِلْذ يَ
 لاَمَجْلا ىَلَع هب ُلَدَتْسُي اَم ِهْجَوْلَأ يف َّنَأ ِهْيَلَع راّصِتْقالآ يف ةَمْكِحْلأَو



 0م 2 7 عىعر2 م 2 0000 85 2 ةاعع م 0

 ٌرظنيف ةضَعَبَم ْولَو ةمألأ اّمأ ؛ِنَدَبلأ بصخ لع هب َلَدَتْسُي اَم نْيَدَيلَأ ىِفَو
 وع روك < هه. 00 سس ين” د2 ل قا م 4 2 هس ه0 اس |

 موُهفَم هنإ لاقَو ءَةَعفّرلا نبا هب َّرَص امك ةّبكّزلاَو ةَّرّسلا ْنْيَب ام ادع اَم اهنم

 كلمات اًهوخن ذأ ةونل عَ ري ذأ اهنلإ هر زي نإف .مهمالك

 ةَجيوزت ور وح دق زغرب لا اًضيَأ د سيو

 . لُجّرلَأ يف ّرَم امك ْفِصْوَتْسَتَو ءاَهنم ُهبِجْحُي اَم ُهْنِم اَهُبِجْعُي اَهْنِإ

 هْيَلِإ ةَج ةَجاَح ال ذِإ ُروُجَي الق ُنسَمْلأ رتب جَرَخَو

 د د

 ها هيا و وأ ا اا 0 8 0 1
 رت رتب غلا 0 أ ةاوادم 4 لق ءاجرح لئليح

 ُحِجاَلأ َوْهَو ٍنْيَأَرْمِب ينج َةَوَلَح اَنْرَوَج ْنِإةَِ ِةَرْمآ وأ جور ؤأ



 ىلإ ُرطَنلآ ٌرْوُجَيَف « َةلَماَعُمْلِل ؤأ ِةَداَهَّشلِل ُرَظَنلَأ : ٌسِداَّسلآَو
 م7 0 م

 ُهَحَحَص اَمَك ُهُّسْكَعَو ِةأَرْمأ ّنِم ٌكِلَذ يِطاَحَت اًهْنِكْمُي ِةَرْمآ ُمَدَع طَّرتْشُيَو

 ُهْلاَق امك ُةُساَيِقَو . مِلْسُم ٍدوَجُو َعَم اّيّمذ َنوكَي ال ْنَأَو فةضْوَدلَ ةَداَيِز) يف

 مل ْوَلَو ؛مَصألا ىلع ٍةمِيْسُم ٍدوُجو َعَم ينج أ ٌةَرِفاَك نوكت ال نأ ُنيِعَرْذألأ

 اَمَرَظَن َّنَأَل ُِمَدَقُ َةَِفاَكْلا َّنأ ُرِماَّطلَ السواك رمل أ جلل دِجَي
 وُدْبَي اَم اَهْنِم ٌرظنَت اَهنأ ِنْيَحْيَشلأ نَع ُهَب ةبشألا لب ءِلُجَّولأ َّنِم ُتفَحَأ اَهّسَمَو

 . لُجّرلأ فالخب َةَنْهمْلأ َدْنِع

 . هدوُجُو َعَم هِرْيَغ ىلإ َلَدْعُي الَ .نيمألاب ُبيَِطلأ «يِفاَكْلآ» يف َدّيْقَو

 ىَنْعَم ىِفَو ؛ِةَجاَسْلآ َرْذَق ّالِإَفِشْكَي اَلَو «َناَيَيفالآ َنَماَيْنأ ُيِدْرَواَمْلا طَرَشَو

 وُ يت جرم نَلِإ ةَلباَعْلأُرَطََو «ةْخَي ْنَم جْرَف ىلإ ن نّياَحْلأ ُءَظَت َركذ اَم

 اَم اَمِهِرْيَغ يِفَو ٍةَجاَحْلا ُقَلْطُم ِنْيَمَكلأَو هْجَوْل ىلإ رظنلا يف ذ ٌريتْعُيَو

 يِفَو ءانّضلأ ٍةَدِشَك مُكَيَتلآ حبي اَمِم َنوُكَي نب اَهُدُكَأَت كاوا اَذَع

 5 ةءوُوُمْلِ اك اهبَبَسب ُفْشَحْلا دي ال نب ءاَهيُكَ ديم نيس

 ْنم (ةَلَماَعُمْلِل ؤأ) َءاَدَأَو لّجَحَت (ةَداَهَّشلِل كتل : مالا ُبَّْضلأ ()

 ةَداَهَشلل جزقلا ىلإ ٌرل ةَداَهَّشلُأ يف ٌروُجي َّمَح < ع(ٌروجَيف) رْيَغَو عيب

 اهبل رظن اذَو . عاصر ْىَلَع ةداَهَشلل يذتلأ ىلِإَو قَدالوْلأَو انّ ىَلَع

 ين اَهْفِرَْي ْمَل ْنِإ ِءاَدألآ دنع اَهِهْجَو ْنَع َء َفْشَكْلا ٍتَفّلك اَهْيَلَع َةَداَهَّشلأ َّلَكَحَت

 . ٍذِئئيِح ٌُرظنلآ مُر رْخَي لب « فْشَكْلا ىلإ رَقَبمُي مل اَهَفَرَع ْنِإَف ءاَهِباَقِ



 /١٠١ ٌينيبرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 ىَلِإ ٌرْوُجَيَف ٠ اَهِعاَيتْبَأ َدْنَع ةَمألأ ىلإ ُدَطَتلآ : ٌعِباَّسلآَو

 اَهيِئِلَقَت ىلإ ُجاَتْحَي ِتَلأ عِضاَوَمْل

 ةَوْسنلِل ُروُجيَو ؟ال وأ ْتَيبَت لَه َرْظَْيِل ِرِفاَكْلا ِدَلَو ةناَع ىَِإ ُرظنلآ ُروُجَيَو
 . نيكْذّتلا ِنَع ْتَمنَتْمأَو ُهتلاََع ةأْرَمْلا ِتَعَدأ اَذِإ لُجّرلأ رَكَذ ىَلِإ َنْرظْنَي ْنأ

 2 ويم - - هام

 وْيَلَع َنّيعَت نإ الإ زظْنَي مَ اَهَاَح نَِ نتف َْحَي مل نك اذنه : هيَ
 هب َمّرَج اَمُك طَقَف ِهْجَوْلا ىلإ ُرُظْنيف ةَلَماَعُمْلا يِ اَمََو ُةَسْفَن طبضيَو 6

 00 1 .ُهدْيَغَو ٌيِدْرَواَمْل

 : عيال ) برص 0

 آ| وأ جو اَهَيِرَتْسَي د ّْنَأ َداَرَأ

 وأ ةيِراَج ئَرتشأ اَذِإ َلُجَرلَأ ُرَظْنَيَف «(اَهبيِلْقَت ىلإ م اتي يبل ْعِضاَوَمْلا ىَلِإ
 .ةبغلاو ةكشلأ ني اَم ادع ام دبع ارم تدي 1

 ةَيزاَث ىلإ َحاَبْحَي ْنَأ ّهلِإ ٍةَدِحاَوْلا ٍةَرْظَنلآ ىَلَع ُداَري اَلَو : ٌيِدْرَواَمْلآ َلاَق
 ودور كاره

 . زوجيف ققحتلل

 اًضيخأ َءاَيْشَأ ىَلِإ رطَنلا نع َُتَصُمْلا َتَكَس : ةيبلت

 َفلَيْخََو ««جاهْنِملا» يف ف يوت أ ُهلاَق امك ميلْمَتل ل زطنلا اهني
0 

 ُةُميِلْمَتَو ُةُحّلَعَت تحي ب اًميف ُرَهْظَي اَمّنِإ : هيشلأ لاَ



 « عاَجش يأ ٍظاَمْلَأ ٌلَح يف ٌغانفإلا» 08

 ْنِم رّذََتلا ٍطْرَشب اَهْيَلِإ ٍجاَتْحُمْلا عئاتّصلا َّنِم ُهُميِلْعَت ُنّيَعَتي اَمَو َةَحِتاَمْلاَك

 ْ باجج ِءاَرَو

 يش َلاَق ْتْيَح ٌيِوَوْنل ْمُهْنِمَو َعْنَمْلأ ٍيِضنقَي دقي ْمُهُمالَكَف ذي اَكَأَو

 .هِميِلْعَت ددَعَت غَصَألاَك كلف َنَلَطَ آر َميِلْعَت اَهَقَدْصَأ ْوَلَو : قاَدَّصلآ

 «يِتَأيَس اَمِل َةَّصاَح ِدَرْمَألِل يِلمَتلآ :ْيأ ءَوُهَو يَلَحَملآ ُلاَلَجْلآ َلاَقَو
 هل

 ٍدَرْمألِل ٍميِلْعَتلِل ٌرظنلأ ُروُجَي ُهَّنَأ ُدَمَتْعْمْلأَو ء«قاَدَّصلأ ةَلَأْسَم ' ىلإ َكِلب ريش ٌريْسيَو

 .اًبوُدْنَم وأ َناَك جاو ِهرْيْغَو
5 

 تقلعت ٠ ٍنْيَجْوَرلَأ َنِم الك َّنَأل ؛ةَقَلطُمْلا ةَج ٍةَجوْرلَآأ ميلَْت نم عن

 .َكِلذ نم َعِمَف ءِرَخآلآ يف ٌةَعَمَط اَمهّْنِم كِل َراَصَ يكب تا

 ور

 ام اَذَع ام ةنم ٌرظْنَتَف ءهسكمك ُهُمْكْحَو ءاَهِمِراَحَم لإ ِةَأْرَمْلأ ُرَطَن اَهْنَِو

 . هتبكُرَو هّترس ّنْيب

 .اهْيلِإ هرظنك ُهَّنأ ٌحَصَألآَو «َئنْجَأ ِنَدَب ىَلِإ ةَأْرَمْلآ وظن اَهْنِمَو

 | ٍةَوْهَش الب ُلِحَيَف ءِلُجَر ىلإ لُجَر ُرظن اَهَنِمَو
3 

 همر يس ريل اس ب يا م هس 0

 م مبدرو ةهرس نيب

 ْنَمِل لاقُي الَو «ةتيخل تينت مل ىزذلأ ٌتاشلأ َوُهَو ءِدَرْمألَأ ٌرظن اًهنِمَو 2 ل ا وقر 0 8 7 كم 7 هنت ص 2 000 1 2 2
 مسا ساه ل هم ه2 0010 ساو م 2 ه- 20108 بمر مر

 ناك نإف ؟ ةثلثملا ءاثلأب ءطق :هل لاقي لَب ٍ؛ْدّرُمأ :ههجّوب ٌرغش الَو ّنَسَأ
 هت ًَّ 2 8 - 30 أ 16 7

 6 هه يدل 1 سمت 17 .٠ < ؟ 2 #0 1 0 ا م07 1

 ىلإ ٌرظنلا لب 0 امك ِدَرْمألاِب كلذ ٌنصتخَي َو ءعاّمجِإلاب ْماَرَح وهف ةَوْهشب



 ٠١0 ٌتنيبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 ماو ادم ا. ها ياه و. اواو ها. شه واو ده د« ها واو هدا« هاو ا« ده ده هاو ع ده ا . ودع ا« هاه وو ماه اوم عداه مه و ف واهلا

 هس مر يرد هع هيض هم ارا ب مه مى 2

 ٍةَروُص ٍلاَمَجب َرَّثَأَت ْنَم َلُك َّنَأ «ِءاّيْخِإلآ» يف ُهَلاَف اَمُك هيف ِةَوْهَّشلآ طباَضَو
 ُهَل لحي ال َوُهَف ٠ ممل َنْيبو هيب قَْلا هيفت نم ُرهْطَي تيب ِدَرْمَأل

 اً مرح «ةننفلا فيو وشل تن نأ ولَو ُرظْنلأ

 يآ

 ْلَب ءاهِعوَقُد وب نطل َةَبَلَع ةئئِفْلأ فوحب ئن ِ غ1 7 2 هس . 3 :ٍحالَصلآُنبآ لَ

 مرحب ف فْوَح لَو ِةَوهَش ريع و انو« قي نري ا ذأ ذكي
 .هفالخ ىَلَع َنودتكَألاَو ٍ؛اَض ُكْيأ ٌيِوَوْنلَأ َدْنَع ىك نسا رك رص ه2

 .َنيِقَفَحُمْل َدْنِع حَصألآ ىَلَع ِةَرُحْلاَك َيِهَو «ةَمألآ ىلإ راتلآ اَهْنِمَو

 ىتنخلأ اأو ٠ ِلُجَر ىلإ ٍلُجَر رظَتَك َوُهَو اَهِلْثِم ىلإ ِةَْرَمْ ل( بطن اًهْنِمَو

 هس همس رح

 ناك اذإة
2 

 َرْمأ لاَجّرلآ َعَمَو الُجَر ِءاَْدلآ َعَم َلَعْجُبَ َدَسألآَبُلَماَعُيَف َلِكْشُمْل ا 000

 نم ثاتخألا بَ يف يوتا ب مج امك حاولت يف هيف مرحي نس يف
 اًكوُلْمَم َناَك ْوَلَو ,ٌةئينْجَأ لَو بنج هب َوَلْخَي ْنَأ ٌروْجَي لَو ٍعوُمْجَمْلا

 . اًهدْبَعَك اَهَعَم َوُهَف ةَرْمال

 اَْنَع ةَمِلْسُمْلا ُبِجَتَْتَ ٌماَرَح َوُهَف ةَمِلْسُمْلا ىلإ ةَرِفاَكْلا ٌرَظَن اَهْنِمَو

 مل ٌرظَتلآ اهل ٌراَج وَلَف ١" :ةيآلآ / رتل ٌةَروُش ١1 © َنِهِيأَسي م . لات دنل

 َلوُخُد تايب ُعنَم ُْنَع هلأ َيِضَوَرَمُع ْنَع ٌحَصَو هداف لل بي

 يف امك ُهَب ةَبْسألَاَو ««هِلْضَأ» ك «جاَهْنِمْلا يف اَم اذنه ِتاَمِلْسُمْلآ م َعَم ٍماّمَحْل

 َوُه اَذَهَو نهم دع وُدَي ُدْبَي اَم اًهْنِم ىَرَت ْنَأ ٌروُجَي هنأ 'اًهِيْضَأ»َو ةَضْوَرلَأ»

 اع اَهَل َةَكولْمَم ِرْيَغ رْيَغو ِةَمسُمْلِل مَرَْم ريغ ٍةَِئاَك يف َكِلذ ُلَحَمَ ؛ هاّطلأ



 .ا ا. ا. نارا. أاه و اه واه هاف .دو هده د. ىو د. ده هه اى هده و هود. واه واو د .اقو اه و دو اه واه ىو واه هو هاه ها اهاه

 ُهَنَحَبَو «ةَكولْمَمْلا يف ُئوَرَتلا هب َتْقَأ اَمُك اَهْيَلِإ ْرَطَنلَأ اَمُهَل ٌروُجَبَف اَمُه

 ٌرِهاظ َوْهَو مِرْحُملأ يِف ُيِشكْرْل

 2 ةداَِإَو دلل يف هم ملأ هلأل ؛ُنَمْلآ َمُرَح ُرطَتلآ َمُرَح ىتم :ّةَم
 هذ

 م
 ام لكَ طفي مَ َلوَْ َرَطَن ْوَلَو طف َلَونأف نس ول 4 (

 ٍةَمالَفَو ٍلُجَر ْنِم ْوَلَو ِةَناَع ِرْعَشك ءالِصَقَنُم ُهُرَظن ْمْرَح الِصتُم ُهْرَظن َمْرَح

 ؛نْييِراَع ناك اذِإ دحاَو ٍبْوُت يف ِنْيَنَأَرم مآ و ُيلِجَر ٌعاَجط ضأ ُمُوْحَيَو

 الل امم اند للك ريش ؛ شارف بن * يف امني لك َناَك ْنِإَ
 يف َةَأْرَمْل

0 

 ِناَيقَْلَي ِنْيَمِلْسُم ْنِم اَم١ :رّبَحِل يتأمل ِنْيلْجَول ٌةَحَفاَصُم ُةَسْتَو

 ُيِذِمْرَلأَو ؛١011 :مُقَر ,*ه4 /4 َدْواَد وُبَأ] اق هلي ذأ ل مهل رخل نحنا

 ُدَمْحَأَو ءال00 :مُقَر 2277١ /؟ هّجاَم ُنْبَأَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو لال” :مْفَر ف /ه

 : مُقَر 2341/6 َةَيْيَش يبأ ُنْبَأَو ؛؟17849 :مقَر 49/7 ْيَِقَهِنَبْلاَو ءاددل١ :مْقَر لردك
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 ٠١ ٌينيبرْسْلا بيطَحلا َدَّمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 356 006 000 0000 7 همس تن ا امس 2
 نادهاشَو ,نادقاعلا اَمهَو ّيِلَوَو حفر «ةجورو «ةعيص :هسمخ ّىهو

 اًديشُم ُتَصُمْل صف .ٍناَدِهاَشْلَ لآ يول امه ,وفتألا لع

 هاا رش )با | أ هِلْضَح وأ ةيرّطلا دنع وأ هيك د

1 

١ 3 

1 

 ماسلا
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 ةَشْباَع ْنَع «[1016 : مقر 2387/91 (ةحيحمصاا يف َناّبِح ِنْبَأ ربحِل سعال

 كي نم َناَك اَمَو هِلْذَعيَدِاَشَو ٌيَِوب لإ َحاَكن اللا : اَّْنَع ىَلاَعَت

 يف ْمْلاَو .«هل يلو آل ْنَم لَو نطلق اوما نإ ّلطاَي َوُهَف َكِلَذ

 .دوُحجْلأ ِنَعذ ةحكنألا َةَناَيِصَو عاَضْبألِ ًطايتخالأ نيتواشلا راضخ

 . ِنيَدلأَو يخل لْهأ ْنِم ِنْيَدِهاَشل ىَلَع َةَداَيِ ن عْمَج ٌراَضْخِإ ٌّنرَسَ

00 1 

 إ
 و <

 . « ٍركَذ ٌيِلَوب 00 خَسْنلأ ضْعَب يف 00(



 . ْغْولْبلاَو « ُمالْسِإلا : طَئاَرَش َهَتِس ىلإ ٍناَدِهاَشلَأَو ٌيِلَوْلَأ ٌرِقَتَقيَو
 ع 2 5 :

6 

 نس ىلِإ) حاكتلا ةّكصل دوريتغملا (ِناَدِهاَسأَ يول ريش ةطفيو)

 َرِفاَكل َّنَأ يِنَْيَسَو ءاَعاَمْجِإ ةَمِلْسُمْل لو يف وْ .مالشإلا : 51

 ةَحوُكْدَمْلا ِتناَكَأ ٌءاَوَس اًمِهيِف ّطْرَش ُماَلْسِإلآَم ِناَدِهاَّشلآ اَمَأَو ةَرِفاَكْلا يِلَي

 . ةَداَهَّسلل ُكْهَأ َسْيَل ْءفاَكْلأ ذ ذإ قم ةّيّمذ مآ ةَمِلْسُم

 رِناَتلأ

 لْهَأ ْنِم اَسْيَلَو ٍنوُنْجَمَو ّيبَصِل ةيالو الق «(ُلْفَعْلا» :ُتِلاَثلأ (َ) ه2

 .اًدِهاَش ْنوُكَي اَلَو ءقيِقَرِل ةيالو الق (ةيّرْخْلا) م عباَرلأ (3)

 اَهِسْفَن َجيوزَ ُةآْرَمْلا ُكِلْمَت اَلَق كي 0 ةلا) : ثرماَحْلا (و)
 ِنِساَحَمِب ُقيِلَي ال ذإ ءٌلوُيَقْلاَو ٌُباَجِيإلآ ٌءاَوَس «هِرْيغِب الَو ٍنْذِإِب ال ٍلاَحب

 لاق ُدَقَو كاضَأ هِركِذ ٍمَدَعَو ِءاَيَحلأ نم اًهنم َدِصق اَمِل هيف اَهْلوُحُد ِتاَداَعْل

 ُجَوَرت ال ال و ["غ :ةيآلأ /ءاَمشلآ ٌةَروُس ؛] # ِءآسنلأ َلَع تر وُمكوَ لاجل # : ىَلاَعَت هلأ

 ااَهَسْفَت ُةأرَمْلا لَو َةَأْرَمْلآ ُةآْرَمْل ُجَوَرُت ال١ :ربَخِل ةَلاَكَو لَو ةيآلوب اَهَرْيَغ
 ِقَْبْلاَو ؛هبف ْفَلَتْخُم ٌداتْسِإ اَذَه 1١4: /؟ ٌيِريِصوُبْلا َلاَق ء1887 :مُقَر 101/١.« هّجاَم نب

 . 178 :مقَر 273737 /7 ْننْطَفَراَدلأَو ؛18811 :مقَر ك٠

 َرْمَأ ةَماَمِإب َلاَعَت ر هللأب ْذاَيِعْلاَو اَيِلْثبأ " مَعَ
 ل



 ١٠١ َينيبْرَشلأ بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِ

 9-3 ءمردم 2 0 د

 أ ِهيِفَس يف ؤأ اَهكلَم يف الإ اهرّيغ حاكن يف ةأَرَملا نذإ ٌربتعي الَو
 الا رقع 2 20ج 6 رم ىلإ م ةكس هنَلَع د 2 28ه

 َْح | "لف هد "لها ةأرملا لو ( هي هيصو ئه ٍلونجم

 مِهِلْوَقِب تْبثَي ال هنأل ءِنْيَتأَرْمَأَو لُجَرِب الَو ءءاَسْنلَأ ٍةَداَهَسِب

 إم 2+

 ٌحَص 3 2 مهفا . هم ملأ كل ؛ اني ؛ ِنْييثَحب ُدِقَعنَي ال ُهَّنأ همالَك َمَهّفَأ سنت

 رم 6 - 6 0 م 2 0 0 همه هرم هع 2 2

 انّيفتكأ الَجَر ناَي نإف ءةلّمجلا ىف ةّداَهشلل لْهَأ ئئثنخلا نأب : بيجأ
 هاذا مك هاه 5 سو ريف هو 2 رص ل رسل و 2 0 1 1 ه#آ يك 1 6 1 1 1 ا

 ٍدقَعِل الهأ َنْيِل ُهَنإَف هل ؤأ ئثنخلا ىلَع ٍدَقَعْلا فالخب «حاكنلا يِف كلذب

 لاّوخآلأ نم لاح يف ُهل الَو ِهْيَلَع حاكنلا

 ٍفاَرتفآ ّنِم ُمَتْمَت سْفَنلآ يف ٌةَكَلَم َيِهَو .ةلادَعْا) : ُثِمِداَسلَأ (َ)
 ريغ قِساَف لوب ُدِقعْنَي ال ةَحاَبُمْلا لئاَدَرلَأَو ِةَّسْخْلأ َرِئاَعَص ْوَلَو «بونذلا

 أ ِهِقْسِفِبَنَلْعَ آل ْمَأ ٍرْمَحْلا بْرْشب َقَسَف ناك ريم :ث مظغألا مال

 ُنِناَرَبَطلَأَو ؛ 18441 :مُفَر 17 /ا/ ُيِقَهنَبْلا] (ٍدْشْرَم يِلَوب َّ َحاَكِن الد :ِثيِدَحل آل

 2,232040١ َدُواَد وُبَأ اًضْيَأَو ؛87 : : مَقَر ء١٠/71 ءاَيَّضلَأَو ؛ها١١ : : مَقَر ء151ا//١ (طَسْوَألا» ىف



 « عاَجش يبأ ٍظاَفْلأّلَح يف ٌعاَنْفإلآ 00
8 

 ها 5 ا.ه ثا ىو د. اى. ا. ده و ياه علو هد. د. ده دف ده هل. عداه و واه هاه هد واو هده هاو هدهد و ساو يده ده دة اهم دف هاهو

 ُرَمْحَأَو ١ :مَقَر 2206/١ ِهّجاَم ُنْبَأَو 41٠١١١ :مهَر ١25ا//*“ ٌيِذِمْرْتلأَو ؛86١5 :مَفَر

 بانك يف ٍروُصَنَم ّنْب ُديِعَسَو 455119 :مَقَر 0384/3 َةَئْيَش يِبأ ُنْبَأَو 41905 :مقَر 4

 : مقر 184/7 ُمِكاَحْلَاَو ؛ 100/7 : مقر 2784/4 َناَبِح ُنْبَأَو ؛ه١ا/ :مقَر 2/١ (ِنّسلأ»

 ُراَّزبْلاَو ؟01 :مُقَر كالا :ةّحْفَص ٌيِسِلاَيَطلاَو 41797 :مُقَر 3١4/17 ْنَِقَهْيَبْلاَو ٠

 ٌنِنْطفَراَدلَأَو ٠٠ 7”: :مقَر لالا: ةَحْمَص ٍدوُراَجْلآ ُنْبَأَو ؛8/* ٌيِواَحَّطلآَو ١ : مقر 224

 /؟ 57١|[.

 ُلْدَعْلا ٍدِشْرُمْلاب ُداَرُمْلَو : ُهْنَع هللأ َيِضَر ُيِعِفاَّشلآ ُماَمِإلآ َلاَق

 ىَلِإ ْتَلقتنال ةَيالوْلا بَلَس ْوَل َناَك وَ ُهَّنأِب ئَلاَحَت هلأ ُهَمِحَر ُييِلاَرَعْلا ىتََْ

 ذق يل إ هر رمل نإ لس ال َلاَق اَلَق الِإَو َيَلُو ٍقِساَف مِكاَح

 ةَروُرّضلل جَوَري مِاَحْل ّنَأل ؛ِنْيَمْلا ّقالْطِإ ُهَجْوَألاَو ءَداَبِْلاَو داكبْلا َهَع
 جورب .هب ُلِزَعني ال ةنأل ؛ُةَقْسِف عاطل طفلا اإل اع ٌلْفاَ هُؤاَضَقَر

 : ا اذ ِتاَنَبَو وري اَمّنِإ هْيَلَعَف «هِنأَشِل اًميِحْفَت ةّماَعْلا ةيالولأب ِهرْيَغ ٍتاَّنَبَو ِهِتاَنَب

 هرْيَغ تائب ُهْرْيَع لَو َّنُهَل ُْكي

 ؛َلْذَع لَوْلَا َنوُكَي ْنَأ ٌطاَرِيْشأ م وري ال َقِاَْلآ نأ نم ْمَرْلي ال :ةيينَ
2 

 اذإ ُنِبَّصلأَو و ّرَم امم اَهَبِحاَص ٌعَنْمَت َةَكَلَم َةَلاَدَعْلا َّنِإَف ءَةَطِساَو اَمُهّنْيب ل
 لمس وا اس ةهياس م 005

 . قِساَف لَو ٌلْدَع آل ُةَكَلَمْا َكْلَي هَل لصْحَت ْمَلَو ٌةريبك هنم ْرُدْضَ ْمَلَو عَ

 معا اَنْعَنَم ْتْيَحَو ءيِلَي َروُنْسَمْلا نأ ىَلَع َقاَمَتالأ ُِلاَرَعْلأ ُماَمإلَآ َلَقَن ْدَقَو



 ١٠١م ٌينيبْرْشلأ بيطخل أ َدمخَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ك؟ص 17 ا 11 7 هي عع 30

 ؛ ٌَيِلَولأ مالسإ ىلإ ةّيَمذلأ ٌحاكن ٌرِقَمَي ال نأ الإ

 طلي ةهجوو «لاحلا يف جو بان اذ يرتب لَقق باقل يا
 ٍنيَقِساَ ةداَهَ ُدَقَعَني اَلَو ةَداَهَشلَأ لوثق 5 ال يف ٌمَدَع حال َيَِو يف

 ارا اهنا مْ لاَدَعلا يَروُفْسَمِب قع َُقَعَتيَو .اًمهب تعدي الل هنأ

 نم رطل نذل مجاحلا دن يكل تو طاش قر أب ناب ١

 لع يَ . ذأ ماعلا اعبي ةقخي ذأ يقر م اَلَو َلادَعْلآ َنيِمِلْسُمل

 ل ُهَنَأ ّلإ) : هِلْوَقب ةّيلضألا َةَرِفاَك أ يِلَي يِلصَألآ ِرفاَكلآ ٍنَْك يف َعَرَش َرَش مَن
 سم ةقيتع ةيّمَدلأ ٍتَناَك ْوَلَو ؛ (َيِلَول ٍمالْسإ ىلإ قل عي قمع
 ُقِناَرْصَتلأَو ةَكناَرْصَن يدويا جّوَرِيف َنيِلَولأَو َةَج َةَجْوَّرلأ ٌداَقَتْعَأ أَو

 روش 11 تب دعب يِلَوَأ مهب اورمك َتلاَو» :ىَلاََ هلؤَقِل «ثزإلاك ةّيِدوُهَي

 يمد ئلع ٌيِبْرَِل ةَياَلو آل ُهَنَأ ثزإلاب ِهيِبْشَتل آ ةَيضَقَو [7* :ةَيآلآ /لاَقتَألآ

 «ٌئنيقلبلا ُهَحَكَص امك ٌدِهاَظ َوُهَو نذل نتاتسملا ؟ أَو ءِسْكَعْلاِبَو

 3 اَنَْيَع 0 رفا | ان نب هعد يف قتلا مَدَحْمْل ثكتدكَو

 0 م هَ 0. 2 / مه 6 0 م هع مدا
 َكِلَذ اًبكَتْوُم نإ قت ال ثَّح هتَداَهشَو هتيالو رس |

 4. ف ٠ مدد هت و رو و نيب وقرفو



2 

 ١٠ ٍعاَجش يب ٍظاَمْلأ َّلَح ين ٌعامِإلا» « أ

 ديس َِلاَدَع ىَلِإ ِةَمَألآ حان الو

 مفك اجيب يف اضَأ هت َطَح يار هتيَلَوُم 1

 وأ اًرِفاَك ِةَرِفاَكْلا ُجْوَر َنوكي نأ َنْيَب َقْرَف ال ُهّنَأ هِمالك ُرِهاَظ :ًةيِبْنَت
 -ْوّرلَأ فالخبب م ذاق ملأ ّحّوَرَُي ال نكلل «كلذك َّىَهَو ككلمم

 0 7-27 435 1 و م هه هَ َ ا . هاما

 0 0 ماس 008 لس أ نا و ها 0# لع 2

 م .مهيضاق نم ٌردَص ْنِإَو هتّحِصب موكحَم رفاكل حاكن نال ؛رفاكلا

 الَو
2 

 . هريغ َّنْيَبَو هنَْب ييوالاَوُمْلآ عاطل

 د6 د1

 ؛ (ِدّيَسلأ ِةَلاَدَع ىَلإ) هطْرَشب ٌرخ وأ ِْبَع ْنِ (ِةَمَلأ ٌحاَكِن) ٌرِقَ 2

 َفْوَصلاوةلْمجْلا يف اهب تلا كمه ؛ةيالرلاب ال ِكلْمَلأب جوري هَ

 0 ِكْجْلا م ب نوكيا ىلإ هلق ٍ,ةئافوسأ نكد امي
 - وم رع ]1س 2

13 

 ا
5 

 اي ع

0 
5 

 ا ل 1 ل ُدَتَمَأ سو نأ ْنَأ ُهَل أ يَ ِفاَكلا الخ تلم ملأ 0 6 1 0ع 0 0 6

 اَتَباَِكَو اَهْنَع ِكْلُمْل ِةَلاَزِإ ئّوِس اًهيِف ِتاَدَصَتلأ َرْياَس لَو ْلَب ءالضأ اَهب

 ور َهَمأ رْحْلا هضْعَبب ُضَعَبُمْلا َكَلَم اَذِإَو ؛ةَرِفاَكْلا يف مِلْسُمْل فالخب

 ْلَب ِبّئاَكُمْلاَك «اهيِواَتَق» يف َفَلاَخ ْنِإَو ,(هبيِذْهَت» يف ُيوََبْلأ ُهَلاَق اَمُك



 مه دى ده د .اق ادع نافع اه دي. اه عدو ا« و هاو .اهو د. فاه دى سه هده جلو ها قف ده جاو هم واه ه واه هدف ده فاه واف جاه دهاقلا»

 . ٌةاَكَّرلأ هْيَلَع ُبِجَت اَذُهِلَو مات ُهكَلُم َّنأل ؛ ىَلْوَأ

 ا عل 5 ابا ياللي ةَعِناَمْل تاَفّصلأ هل

 ثخبلاب ٍدوُصْعَمْلا لوضخل جيورتلا ةيالو يِف ىمَمْلآ ُحَدقَي الو
 ْنَع ليكَو وَ ٍجْدَز ذأ ِكاَح ْوَلَو يل نإ ٍْيَدِقاَعل ٍدَحأ ماَرْخِإَو عاَمَّسلأَو

 : ثيَِحِل ٍحاَكدلا ةَكِص َةَكِص ُعَنْمَي اَدِساَف ْوَلَو ِكْدْنب ةَجْوَّرلآ وأ ءاَمِهِدَحَأ
 ل مقر ١/ ٠ ُقِدْيَمُحْلاَو ١ :مقو 00/١ دمخأ] حكي اََو ْحكْنَي ال ٌمِرْخْمْلا»

 ُفاَكْل [11 :مُقَر 1 ُيِمَلْيَدلَأَو ال «(ٍثيِدَحلا فالبخأ» يِف يوفاشلاو

 0 الَو ؛ ينل يف ٌةَموُحْضَم لوألا يف ةَحوَتفَم ُءاَيْلأَو ءاّمِهيِف ٌهَر 52

 . دعبل ال َبَرَْألآ َيِلَولأ ماَرْخِإ َدْنِع ٌناَطلُسلآ ُجَوَربم ِدَعْبَألِ ةيآلولأ ُماَرْ
0 

 2 و 5 يام ره هر

 َْعَم ْولَو طيضلأَو صلو ٌعْمَّسل ٍنيَدهاشلا طورش نم ُهَكَرَ اًممَو

 باع يون يت م َرْيَغ ُهنْوَكَو ءنْيَدِقاَحتْمْل ٍناَسِلََِِْمَو بَ ْنَع اَنْ



 ماه ها م ا. ىو د. هاف ة.اهأ هن راو دم ده ده د. هاه ىلا و ده ولو ساهم. يه اره جاه د. ياه فاق رماه اه و اوافق هاهو هداه هلا

 ياما يف عاملا امو قم َلَقَعْنَيَو

 نقال اهتم معَ ّيَِجع ولو حاكْنإ وأ بوت نم نتي ام فلو ناَدق دوس ص 22 هد ار هك ثا كر ةسئخف م يم

 ٍرْيَغب ّحِصَي وق ءَْغَمْلاب د اًبتغأ ةيرعْلا ِناَدِقاَعِ 1 5 ْنِإَو ٍناَدِهاَشلَأَ

 َدْواَك وُبَأَو ل14 : مقر فدحا] مِلْسُم ربح ةَبهَو كيلمت و ِعْبَب ِظفلَك كِل

 ءل1 :ةَحفَص ِلْيَمُخ ّنْب ُلْبَعَو ؛!507/4 :مُقَر 21١77 /7 هَّجاَم ُنْبَآَو ؛1906 :مَقَر كم1 /؟

 ْمَتللْحَتْسأَو ىلنأ ِةَناَمأب َنُهوُمُتْذَحَ مَنِ ! ِءاَسْنلَأ يِف هلأ اوت ٠ ١ مق

 لبق نم (يِنْجوَر) 0 , لوثق ميِدَقتب حان ّحَصَو . (هللأ ملك نجود

 يِف (َكْتْجّوَز١ ُهَبِقَع رَخآلآ ٍلْوَق َعَم َعَم ّيَِوْل لبق ْنِم "اَهَتْجّوَرت» بو جْوّزلأ

 7 ع َلاَدلأ مِاَجَْلأ ِء اعذيشالا دوجول يِناّتلأ يِف (اًهْبْضَوَرَت» وأ لَوَألَأ

 «يتنب َكُتلَلْحَأ *) ك ةَعيّصل آ يف ةياتكب ال
22 

5 
, 2 5-4 

 ةّينلا َنِم ةياتكلا يف َّدُب الذ : ٍ

 . ةّينلأ ىلع ْمُهَل َعالطأ الَو رم اَمَك حالا يف نر دوه

 َيَوَنَو «لبقق «يِتنب َكَتْجَو وا : َلاَقْوَلاَمَك ِهْيَلَع دوُقْخَمْلا ىف ذ ياكل اع

 يامل ١

 اهب حاكْنلا خصم يعن
 معو مهر 8 2 - 4 هل ىلا 2ع تيعضص ع

 ٌدلَْخَو ٌنيِيْعَتَو لج اًهيف طرشَو «هجو ١ اًضْيأ ناكزألأ نم ُهَكَرَت اًممَو

 نْيَتأَرْمأ ىدخِإ الَو «قباّسلأ رّبخلل ةَمرْخُم حاكي ٌّحِصَي الَق َةَّدِعَو حاكي ْنِم



 ِءاَيلْوألَأ ماكخأ ن ب ىف لصف

 بلل خألا م . بألأ وب ٌدَجلأ م 2 بال ةالولا ىلْوأَو /

 خلا نبأ مث « ٌمالَأَو بآلل الا نبأ مث « بآلل خألا مث « مالأَو

 .اهب يَا قَح قلل ريع ِْم دعم الو ةَحوْنم الو «ٍماهنال
 ٌنيِيْعَتَو ٌراَيِتْخَأَو لح هيف طِرْشَو جور : اًضْيَأ ٍناَكوألآ نم كر اًمِمَو

 لَو قباَسلآ رَبَخْلل ليكي وَلَو مِرْحُم حا خِصَي الف هَل ةأْرَمْلا لحب ُمّلِعَو

 . حاكنلأ ِدقَعل اًطايِتْحأ هَ أ اهَلِح َلِهَج ْنَماَلَو عيبا ٍنيَعُم ٍرْيَغَو َرْكُم

 د ا

 ِءاَيِلوَألَآ ماكخأ ناَيَب يف ّلْصَف

 .ةّمَجْعُمْلا رشكب قَبْطْحْل ماكْحَأ ٍضْعَبَو ِهمَدَعَو اَراَبْجِإَو اًيِتْرَت

 . اًهِضْعَب ِمْحَب يف ُهُطَقْسُأَو «لضفلا اذه َركذ خستلا ضَْب يَ

 َّنأل ؛(ثآلا) . . جيوز ثلا يف براَألا نم : ْيَأ (ةاَلؤْل ىلذأو) لَك |

 ءالَع ْنِإَو (بألآ وُب أ ُدَجْل 20 . ٌنِعفاَلَأ ُهَلاَق امك هب َنوُدي ِءاَيلْوألَأ َرِي

 يف هتْكَراشُم ّعَم عم :ةالولآب ِتاَبَصَعْلَأ رئاس ْنَع مهن 0ك صاّصِتخال

 5 (بألل 5 9 .اًمهب هئالذإل ألا ٠ بلل ألا 20 ةَبوُصُعْل

 20 0 ب هب
 ََك



 بآل ٌمَعْلآ ُنْبآ َمُث «َلَفَس ْنِإَو يول ممل :ْيأ نبأ مث) .بآل معْلآ م
 ٍةَقَفّشلَأَو برق ةداَيِزِل (بيت تدَلَأ اذه نَلَع) : هِلْوَق َتْعَم اَذَهَو لس كإت

 اطلس لَب بأل يِذَّلأ جوري مل قيل َباَغ ْوَل اَذَه ىَلَعَو ءثزإل

 أل اًموْحَأ ُهّنكلَل بآل ُرَخآلآَو ِنْ وبل امُهُدَحأ مَع اب َناَك وَ مَعَ

 َدَجْلأَو ٌدَجْلاب يِلْدُي ُلَوَألآَو 37 ٌدَجْلآِب يِلدي ُهَّنأل ؛ُنِلَوْلآ َوُه يِنَّنلآت
 الآ الآ نم اَهَوُحَأ ْدَحَآلَآَو اب اَمُهُدَحَأ مَع انآ ناك ولو
 سس 3 71 مره 30 25 9 2 - 0: ََّ مها[ 6 7

 هنأ ذَحْؤُي ُهْنِمَو ؛ قتْعملا َمّدَق قتعُم اَمُهْذَحَأ 025 انبأ ناك ْولَو . ُبرُقَأ هنأ

 070 هل 5 72 20006 2 د 1 0 2 07 66 0000 1

 ص هبَو » ويم هلا مدق 2 م رخآلاَو بال مع | قتعملا ناك

 5 ةلغلا

2 

 ال نب ذَا الأ رثم نب لك بينت بفاصفلا ملك زدات : هيَ
 5 الل َةقيِقَح ةيالولآ َلَعَجَو ُماَمِإلآ هيف فق و ْنِإَو ؛َكِلَذَك َوْهَو ءاّيلَو ٌمَعْلأَو

 ”يزتلاو كلا أل طا دخت 8 ب ةئأ نب نبأ جوري الو . طق دَجلآَ

 الا ُباَسِنآَ ءاهيبأ ىلإ هبا اًسيتنَأ ذِإ بَسّنلآ يف اَهَّْبَو ُهَنْبَب َةكَراَسُم ال هنأ
 ا

 ع

9 

 هز -

 ةَقَبْعُم وأ اَهَّل مَع َّنْبَأ َناَك ْنِإَ ؛ِبَمَشلَأ ِنَع اًعلأ عفَدب يِنَتْعي يتب الق «هيبأ ىلإ

 ٌيِدُز انا ل اق الو نع لود با أ ل تم بياع ل

 اَهَعَم َدِجُو اَذِإَ َقَعِناَم ال ةَيِضَمقُم 0 ْدَغ اَهَّنَأل ؛ٌةَونتلا ٌدضَن الَق َركذ اّمب ّجّوَز

 لسا رص اس

 . يِمِرْيَجبلأ . هرخآ لإ .2٠ نْبأ اَنْبأ َناَك ْوَلَو» : خَّسْتلا ضْعَب يف 0010



 كَ ةم 00 سم اسو

 . مكاحلا مث هن ُهناَبَصَع مت « ُقَتْعُمْلا ىَلْوَمْلَاَف ُتاَبَصَعْلَأ ِتّمِدَع اذإف

 . ةْعنمَت مل ةّيالولِل ضتقُم يدع ع رخأ ٌبَبَس

 (ٌقتْعُمْلا) ُدّيَسلآ : أ «(ىَلؤَمْلاَم) تنل نب (ثابصتلا ِتَمِدَع اَذإَف)
 مَ رثآ و لُجَي قيما َناَكأ اوس ٍيآلَوْلا ٌقَحِب ةئاَبَصَع من) لجل

 نشل نيش دعم ٍقتْعُمْل ِةَبَصَع ةَبَصَع ةَبَصَع دعب مدي هبت يف ف ثزإلاك انه ُبَِتَبلَأَو

 يال بتل ةَمْخلُك ٌةَمْهَل ُءاَلَوْلا» :ثيدحل هاَذَكَهَو ُهْنَبَصَع من
 َنََلَو ؟ :مْكَر 5 ُمِكاَحْلََو ؛ : مَكَر 75/1١" ناجح ٍنْبَأَو تف

 َنِم اَهَل هجاَرْخِإ يف َبآلآ َهَبْشَأَف َةّيَرْحْلا ىَلِإ َّقَرلآ ّنِم اَهَجَرْخَأ َةَقتْعُمْل
 لك بَسّسلآ نم ةَقيِتَعْل ُنِلَو دقق اذ رمل يع وَ .ِدوُجْوْلا ىَلِإ مَدَعْل

 ٍةَقَتْعُمْلا ىَلَع ةيالولل اَعَبَت ِهْيَلَع ةيآلولأب ةّيَح ْتَماَد اَم ةَقَتْعُمْل قري ْنَم

 يلا اهو مهرتزت ىف ام لع الا عب أ ذجلا أ بلآ جوري
 يف َفَلاَخ َْنإَو دكت» يف يِشكْرزلآ ُهَلاَف اَمُك ٍركبْلآ ُتوُكُس وْفكَيَو

 رو اهل هيلو ال ُهنأل ؛ حَصألا يف كلذ ف ةقتخمل نذر هل الَو ءادجاتيد)»

 ىلع هالو هل نم تاسسسوا هل ةَدِئاَف الق َِراَبْج

 ٍةَبَصَع بيِتْرَت َلَع اًهوُبأ يت ةنْبأ مث اَهَنْبأ اَهَجوَرْيَف ءاَهِتاَبَصَع ْنِم ٍةقتْعُمل |

 " تزتلاب ثلا يال ولأ ةّيِعبَت د يَ

 َّلَحَم يف ييتَلآ َةأْرَمْل 7 مكاتلا» جو هَصَعَو قيل أ َدَقْف ْنِإ (مث)

 2 ؛87١7 : مقر 3275/5 َدْواَد وُبَ] هَل ّيِلَو آل ْنَم م ٌنِلَو ناطلّسلأ» :ربَحْلَو ءهتيالو

 ُمِكاَحْلأَو ؛1804 :مَقَر 305/١ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛ٌنَسَح :َلاَقَو 2.1٠١7 :مَقَر 240ال/* ُنِذِهَرَتلَو

 إ

ًُ 

 وم



 ماما م ا. اه و اما. هام عام اه اه ساو ولو ياو. هلو هاه عاق ا.ه وأو ده ا و هو ده اه ده اسهأا ع اقاو هد هاه جاو واه اق علاه

 ؛17140 : مقر 0175/1 ْنِقَمْيبْلاَو ؛ِنْيَخْيَّشلَأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 231707 :مقر 12857

 2195/١ هَيَوُهاَر ْنْب َقاَحْسِإَو 4778 :مقر 2 / ُيِدْيَمُحْلاَو , 0 مَذلا» يف ٌيِعِفاَشلأَو

 ؛114117 : مقر 32/5 ُدَمْحَأَو ه5 : مَقَر 23860 /" «ئَربكلا» يف ءاَسّلَأَو 4594 : : مقر

 : مُقَر 031076 ١/ ِنَنْسلآ» باتِك يِف ٍروُضْنَم ُنْب ٌديِهَسَو ؛ 65 :مقَ 0 ُثرْبأو

 يف ُنيناَرَبْطلَأَو ؛ 4074 :مُفَر 2385 /4 َناِح ُنْبَأَو ؛ 58مل :مْفَر 23201١ /+ ىَلْعَي وُبَأَو 2

 ؟[١151 :مقَر 01/١ نِمَلْيَتلََو ؛771 8 َنَيْطْفَراَدلَأَو ؛7707 :مْقَر 070/5 0

 يرمك (سّض هس ير ؟اد سرع © 86 م موك سو عتريشسا 4. 5 ٠
 هَرَكَذ امك ْتَيِضَر ْنِإَو اَهجيِوُرَت ُهَل َسْيَلَف هنّيالو ّلَحَم يف نكت مل ْنِإَف

 بيل َلَضَع اذ مال جوري ذك ٍبْئاَغْلأ ىَلَع ٍءاَضَقْلَأ رخآ يف ُيِعِفاَّرلأ

 ْنِم اوُعَنَتْمَأ اَذِإَف ؛ْمِهْيلَع ٌقَح ُهَنَأل ؛ُةْئَبَصَعَو ُقِتْعُمْلاَو ءاَرِبْجُم ْوَلَو ُبيِرَعْل
5-9 

 ثالث نوُد لَضَعلأ ناك اذإ ِدَعْبَألِل ةّيالولأ لقتنت الَو .ٌمكاَسْلأ ُهاَفَو ِهَئاََو م هاش هااس 6 م 206 ص سمس كل 20 هَ م

 امك قِساَمْلآ ِةَيآلِو عْنَم ىَلَع ءاب ُدَعْبألآ جور ٍتاَرَم ثالث َناَك نِإَف ءٍتاَرَم
 هت 2 1 0007 م 7 رع سلا سس اص 52

 يف ُهوُركذ اَمُك ِهيِصاَعَم ىَلَع ُهَئاَعاَط ْبِلَْت ْمَل ْنَميِف اَذَهَو ءناَحّيشلا هلاق

 . تاَداَهَشلأ

 ريو رم نع 0

 جّورت ِهَتَداَرِإَو ِهِماَرْحِإَو ءِرْضَقْل ةَفاَسَم ٌيِلَوْلأ َةَبْيَغ بيغ دنع جوزي اذكَو

 . ربْجُمْلأ ِدْقَف َدْنَع َةَعلاَبْلأ ةَنوُنْجَمْلَاَو :ةجركلا ىف ُدَل ىواَُم الو هتيم

 ني َلاَقَق ٍتاَينَأ يف ْمِكاَحْلأ اًهيِف ٌجَوَرُي يِتَّلآ م َعِضاَوَمْلا ْمُهضَْب َعَمَج ْدَقَو

 : [لماَكْل



 ١٠١5 ٌيِنيبْرَسلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 0 همر م سم عدم - 2

 2 ةّدتعم ةبطخب َحّرَصَي نأ ْرْوَجَي الَو

 32 3 - 2و خت هم 0 0. 000 م (١١1)و 0 وعام عل

 رِصاَق ةَقاَمَص هعيعع اَذَكَو ُهَُحاَكَيَوُهَدَفَفَو ٌيِلَولأ ُمَدَع

 رداقهلأ يرو روّجْحَمِل َةَمأ ٌعِناَم ٌنْبَحَو ِءاَمغِإك اذكَو
 هه -_ هم 0 1 0 هيض 2 2 0.

 رفاكل َيِهَو عّرفلا ّمأ مالْسِإ ِهِلْضَع َعَم ُرُّْرَعَتَو ةُماَرْخِإ

 .ةّملاَبْلا ةئوُيْجَمْلا َجيِوْرَت ظل َلَمْهَأَ
 وأ ْتَناَك ٌةَديِش لقاعة ْتَعداذإ يون , ُلْضَعْلا لْضْحَي اَمَّنَِو

 وأ ُبآلآ او او يع ْوََو وجيت نم يول َمتمآَو .ونفك ىآإ ةهبِفَس

 . اهنِم اًرَظَن ّلَمْكَأ ُهَنأ ؛ حَصألا يف َكِ لَ يَ اًوفك ريما ُدَجْلا

 ١ه بطاَخَْلأ ثماَمتلأ : ءاَكلأ ٍرْسَكب يِعَو قَبْطُحْلا ماَكْحَأ ضخ يف َعَرَش م
3 

 ٍةأَرْمَأ (ةبطخب َحّدَصُي ْنأ ٌروُجَي الَو) :ِهلَْقب ؟ةَيوطْخَمْل ةهج ْنِم َحاكْل

 ةَدَتْعُم ؤأ ِتْوَم ؤأ خاَسِفْنأ وأ خْسَف وأ و قالاطب هب َةَيِعْجَر وأ ْتَناَك اَِئاَب (ةَدَتْعُم)
 م 2-7

 َةَبطِح ْنِم ءوب مك ايو مُكَنَع حت الو » : لاَعَت هلْوَق ٍموُهْفَمِل ِةهْبُش ْنَع

 ىَلَع امجإلا | ةَبَطَع 3 كَحَو «ةيآلأ [؟" ٠ :ةيآلآ /ةَرَقَبْلا ةَروُس 1 « هان

 ُديِرَأ دك حاكتلا يف ٍةَبْعَرلأَب هيام ُحيِرْصَتلآَو . َكِ لذ

 اًمَّدَف اًهيف ُهنَيْغَر ْتَقَقَحَت يم ْتَقَقَحَت َءَءَص اَّذِإ ل ؛َكِلْذَو ؛«كّتْخَكَن ُكْنَدِع ْتَصَقْنَأ

 .ةَدِعْلا ءاَضِقْنَأ يف ُبِذَكَ

5 

 ُفْذَح َوْهَو ءويف ٌيطلأ لوُخد نم َمِلَسَل حَمْتلا ضخ يف اَمَك اماَكُْا» :ب (مكاَحْلآ» َلَدَْأ ْوَّلَو 00

 . ُيِمِرْيَجُْل ادم تس َنُلِعاَفَتم هُواَرْجَأَو «ىن رنتك أ ءْرجْلا يف عِقاَولآ عب باّرلآ يفرَحْلآ



0 

 ) عاَجش يب
 و

 ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْإلا :١5

 هر ع م عىعراضر ئ

 . اَهَتَّدِع ِء اًضقنأ َدْعَب اَهَحَكِْنَيَو اَهَل َضَرَعُي نأ نأ ْرْوَجَيَو

 اَهَّنَأَلَو َقَجْوَّرلأ َْنْعَم يف وأ ٌةَجْوَر اَهْنأل ؛ة ؛ دع ةَيِعْجَرِل ٌضيِرْعَت ٌزوُجَي يال
0 

 حاكنلا يف َةَبْعّرلأ ٌلِهَمْحَي ٌضيِرْمَلَأَو . مايا بدع قف قالب هُم

 جت لو كاف او ت ةليِمَج ِتْنَأ : هلْوَقَك ٠ اَهَمَدَعَو

 َوَس (ةَّدِعْل اًضِقنَأ َلْبَق اَهِحاكيب) َةّيِعْج ب ةيوْجَولأ ٍرْيَِ (َضّرَعُي ؛ ْنَأ ٌرَوُجَيَو)

 مط يكل 1 مو ؤأ قالط وأ | عْسَمب ِنِئاَب مَآ ٍةَهَو َةَدِع ْتَناَك
 ع

 ع

 اَمَأ ءاَهيِف اَهُحاَكِي ُهَل ُلحَي يِذَّلَأ ِةَدِعْلا بِحاَص رْيَغ يف ُهَلُك اًذنَه :ٌةيَِْ

 ل امك اَهِيِف اَهْحاَكِن هَل ُلِحَي ال ْنَم اَمَأَو «ٌحيِرْصَتلآَو ٌضيِرَْتلآ ُهَل ٌلِحَيَف َرُه
 َةَدِع َّنِإَف ههْنِم ْتَدَمَحَق ِةَدِعْلا يف ِةَهبْشب ٌيينْجَأ اَهَئِطَوَف اًِعْجَر وأ اَنِئاَب اَهََّلَط
 هَل ُروُجَي ال ُهَّنأل ءاَهْْخَي نأ ِةهبُّشلآ ةَّذِع بِحاَصِ ُنحَي الو ُمَدَقُت لئلا

 ْمُكُح اًضيِرْعَتَو اًحيِرْصَت ٍةَروُكَذَمْلا ٍرَوُصلَأ يف ٍةأرمْلا باَوَج

 الإ هيتاَجِإب َحَّرَص ْنَعِم راج ََبْطُح ىلع هبط ٍمِلاَع ىَلَع ُمْرْحَيو
 ُيِرَكبْلا] ريدك ركل بيلا وأ ٍبِطاَحْل ّنِم ِهِرْيَغ وأ ٍنْذِإِب ضاَرْغإلأب
 4491717 :مقَر 8٠/4 َدُواَد وُبَأَو ؛؟ 5 :مقَر 21985 /4 ٌمِلْسُمَو ؛1 849 :مقر 2/0



 او ماع ا ع اه او واه ها دعو هو ف اها فع هاه واو اه هه. هله ىاه فاو هاه واه عاق هاو واه ده هاهو هو ده ع اهوا هله

 ُكِلاَمَو ؛7846 : مُفَر 3417 /؟ دّمْحَأَو ؛ ٌحِبِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 1484 :مُقَر "07/4 ُيِذِمّرتلاَو

 و : مقر ردا“ يف يب و مقر كمل ال ُقَهْتبْلاَو 4 ىلغكا :مقَر 77/4 «طَسْوَألا» : نار و 4١515 :مقَر

 ىّتَح هيخأ ةَبطُخ َلَع ْلُجَّرلا ُبْطْخَي اآل» : ٌيِراَحْبْلِل ُظْفّللََو 080 :مقَر
 ّنِم هيف ام َكِلَ يف َنْعَمْلاَو .«ُبِطاَخْل 1 َنَدأَي وأ ُهَلْبَق ٌتطاَخْلأ كدي

 . ءاذيإلا

 'َلَماَعُمَك اَهوحَن ْوَأ ةََكاَنُِ ِْيَلَع ٌعاَمتْا َديرَأ ْنَم بوُيُع ُرْكِذ ُبِجَيَو
 ال ْمَأ هيف ٌركاَذلآ َريِشْتْسَأ ٌءاَرَس ءةَحيِصّتلل الْذَب َرَدْحُيِل هِديِرُمِل مَلِع َذْحَأَ

 كو مَُح اَهِضْعَب ركذ ىلإ جيِتخآ وأ اَهركو ىَلِإ ْختحُي مل نأ هنوُب عقد ِنَ
 يِناَثلأ يف ٍرَحآلأ ضل ّنِم ِءْيَشَو ِلّوَألَأ يف اَهْنِم ِءْيَش 2

 دَمِسِل حاب ةَبيِغْلَأَو : «ةضْوَولَ ٍةَداَيِز) يف لاق

 : [لِماَكلآ َنِم] لاق تيل اذه يف ُهُرْيَ
 ع 1 هل

 رش ليِزُم 5 0 اذ ٌرِمهاظ قلو 50 ف
 وع

 ؟هم - ّ 04 - هَ 0 - 0 < مي - ص و 3

 .ٍدَقَعْلا لثق ىّرخأَو ؛اهرسكب «ةَبطخ لبق «ءاخلا مضب «ةّبطخ نَسَو

 3708/7 ُنِقَمْبَبْلاَو 4١ :مُكَر ١ َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟1844 :مَقَر ١/ 56١.: هَّجاَم ُنْبَآ] رّبخل
0 

 ول

 .(ُمَطفَأ َوُهَمِ هللأ ٍدْمَحِب هيف ادني دي ال مالك ك١ :[/ ُنِبطَفَراَدلَو ؛0004 :مَقَر

 أ ٍجْوَ لآ و لَوْ َّنِم ِدْقَعْلأ َليَق ةَبْطُحْ لأب ُهنْشلأ لّصْحَتَو ِةَكَرَبْلا ِنَع :ْيأ
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 ا



 ّحَص لبق اع َريِصق ةَبطخ جّْرلأ َبَطَخحَف دفعا يَ َبَجْؤَأْوَلَو ؛ بج
 لق «ولوكقلآ ةَمُدَعُم اَهّنأل ؛ لوُبَمْلاَو باَجيإلآ َنْيَب ِةَلِصاَقْل ِةَبْطْخْلا َعَم ُدْقَعْل
 ال اَهنِكنَل لآ يَتالَص َنيَب م ةملَأَو ِءاَمْلآ ٍبَلَطَو َةَماَقِإلَأَك ءالَوْلأ ْمطَقَ

 ْدَض ىَلَع) ِهِمْدَعَو ر عيورتل يف نهر اَبْجِإ ىلإ ةَبستلاب (ْءاَسْنلَأَو)

 ريب 2 (ركبْلاَف) .ٌربجت آل (ْبيْدلأ) :يِناَنلآ () ؛زيجُت زكب) 0

 ذوي 27 ضي جوا قس لوي أنو و ةَراكَب الب هَ

 بألا يبأ (ٌدَجل و بألل) م َّحِصَيَو

 ىغر سوم يس "اد ريكي 'اهُجيِورت : يأ «(حاكّنلأ َلَع اَهُراَبْج)

 :مَقَر 2797/7 َدُّواَم وُبَأَو ؛ 0١ :مُقَر 23٠١17 /7 ٌدِلْسُمَو 53 لع ىف كم : ماقزألا

 َناَبِح ُّنْبَأَو 41890 :مَقَر 1١ ُدَمْحَأَو ؛"54 : : مقر 280 /8 ُيَئاَسَنلاَو ؛94١5 54

 :مُقَر 2110/1 َِقَهْيَبْلاَو ؛48١٠ :مْقَر ٠/٠١" يارا ؛ة14١ :مقر 4

 سام مَ اََّنَأَلَو ««اهوب 1 اَهَجُوَرُي ٌركبْلأَو اَهيمنب ّقَح أ كمت :[1* 4

 . ِءاَيَحْلأ ٌةَديِدَش يِهف ءءْطَوْلأب لاجل

 و و 6 0 0 ةص س رص 3 ص هس 0

 طورش اًهِنذِإ رّيغب ّركبلا دَجلا | بالا جيوزتل ةيبنت

 1ع ةساعس ( رس هم ًٌُ 6 0 00

 .ٌةَرهاظ هَ اَدَع ُهَنْيَبَو اًهنْيَب نوكي ال نأ : لّوألآ



 .٠ ام ع. ا. سامع « هم هاو « م عاق هده هدو واو دعايه دو ه8 5 ده هاو سام عاشه هاه هه سه هايل م مه ههه هع عامها و

 . يفك ْنِم اَهَجَوَرُي ْنَأ : ين
 .اَهِلْثِم ِرهَمِب اَهَجَوَري َنَأ : : تلاع

 ربل ون نم وكي ذأ :غب لأ

 .ٍرْهَمْلب اًرِسْغُم ٌجِوّرلأ َنوُكَي ال ْنَأ : ْنِماَخْل
 .ِمَرَه ٍحْبَش وأ ئَمْعَأَك نر فاعشب دوق نم اجور 7
 ٍنْوكل اَهْعَنْمَي َجْوَّرلآ أ َّنِإَف كلمُن اَهْبَلَع بَجَو دق َنوُكَي آل نأ : : عباس

1 2 
 .داّمحْلأ ْنْيأ ُهَلاَق . اِتَمذ ِةَءاَرَب ليجْت يف ٌضَرَع اَهَلَو ءيِخاَرَ لأ لع م كسلا

 ا

1 

 -_-و

 ت0 8

2 
 طا

 وأ ءنذإلآ ربِ حاكتلا ةكِصل طوُرُش ٌةَروُكْذَمْلا طوّرُشلا هِذلَه ّلَهَو

 َكِلْذِل َيبْعُم َّنُه اَمَو اًدلَهِل كيتْعُم َوُه اَم هيف ؟ْطَقَت 3 ِزاَوَجِل

 (ةَرِماَظ هَ اذ هيلو بو اهني رشي 9و ذأ نذل أ ِرْيَمب ةكّضلل ُتاَريِْعُمْلاَ
 َكِلْذ اَدَع اَمَو ءاَهِقاَدَص لاب اًرِسوُم َنوُكَي ْنَأَو ءاَوُفُك ْجْوّرلأ َنوُكَي ْنَأَو

 مادقإلا زاَوَجِل 5

 اَدَعْلأ ُءاَفينَأ اًضْيَأ ٍراَبْجإلا يف َربتْعُي ْنَأ يِغَبَْيَو :ُيِف يار لَوْ َل

 جْوّرلأ َنْيَ َنْيَب قزم روُهْظل مَن 2 امك اَنُه ِةَواَدَعْلا ٌروُهَظ ْرَيبْخُي ل اَمَّنِإَ
 اَهنيَب ة ا اقل هك ةجاع 5 ُهَنِإ :َلاَقُي دَق قي .ريخشلا ولأ

 ٌةَحَلْصَمَو طَح ُهْنِم اَهَل لّصْحَي ْنَمِم لإ اَهَجْوَرُي ال ْنَأ يِضَتقَي َيَِوْلآ َنْيََو



 هَرْكي ْنِكل رو اق ِرَرَص ٍرْيَغ ْنِم ُهَل اَهَماَرَ ُرَجُم اَمأ اَْيَلَع ِهيَقَمَشِ
 .0مألا» يف ِهْيَلَع يَ اَمَك هم اجور نأ اهيل

 تك لس هن هس 200 8 ه6 يبا م

 .2 ١45١[: :مَقَرل ٍمِلْمُم ِثيِدَحِل ةفلَكُم ثناك اذإ ركبلأ َناذْئَتْسَأ ّنَسُيَو

2 

 امو ءاَمِرطاَحِل اًييْطَت بدن ىلع ٌلوُمْحََم محم وهو ءااَه وُبَأ اَهْدِماَتْسَي ْمكَبْلَو»

 م

 .َملْبَت تَح ُةَريِغَّصلآ َجَوَرُت آل ْنَأَو َةَقِحاَرُمْلا ُماَهْفتْسآ ٌنَسْيَو

 م نزطني تاقإ هون ل ليز ذأ ايي ناشالا يف كا

 ريغ ِهْيَلَع ْعِلَطَي آل ام ىّلَع ُعِلَّطَت اَّنَأل ؛ ىَلؤَأ َكِلذبمألآَو ءاَهِسْفَت

 اَهُنَراَكَب ْتَداَع ْنِإَو (اَهُجِيِوْرَت) ٌحِصَي آلَو (ُروُجَي ل ةَعِلاَبْلا (ُتَيَكلَاَو)

 ١س َّتَح نَّماَيَأْلَ اوخكتت 3 : ِرَبَحَو «قباّسلأ ّيِن ةَراَّدَلأ ِربَخِل ءاَهِندإب يل

  0يح ١ َدْنَع َوُهَو ؛, 8 :مَقَر ْعِجاَرَو ٍظْنّللأ اذهب ٌةْدِجَأ ملل ُيِذِمّرَمل ُهاَوَر (هَو ٌرمأَتْسَت

 مي 20 6

 . حيحص نسح :َلاَقَو «[98 : مَقَر 379/7 «َِيْطَراَدل

 ُببَملأ تناك نِإَف اذ ءركبْلا فالجب ُرجُ الف حاكتلا ةوُصقَم ْتَقَرَع األ

 .ال م طولا تلمتخأ اوس حور ْمَل ِةَمَأ َرْيَغَو ِةنوُنُجَم َريَغ ةَريِغَص

 ىلإ اَهْجيِوْرَ ته خم ُيَ ةَريِصلا َنْذإ نأ ؛ (اَهِيْذإَو اهِغولُب َدْعَب َدْعَب لإ )

 َقَحَلْصَمْلِل اًهِغولُي لبق ِهِمَدَع َدْنِع ُدَجْلَأَو ُبآلأ اَهُجَوَرَيق ريغ اك

 . ةَحَلْصَمْلآ َدْنِع دّيسلآ ٌنَِوْل اَذَكَو ءاَهَجَوَرُي نأ اَهِديَسِلَ
 2 د عام عايو عنا



 تام َءَحْمْلَأَو

 َءاَرْوَغ ثَناَك ْنأك ءاَهُتَراَكَب َلْزَت ْمَلَو البق يف ركل ِتَنْطُو ْوَل : منت
 ةقالخ ٍلاَجّرْلأ 3 هس ةَسَراَمَمب , مهميلغت ضَسقُم ناك َنِإَو ؛ راَكْبَألآ ٍرئاَسَك َيِهَف

 امك
 د

2 2 
3 

 7 َعَم ءِدرِقك َّيِدآ غلاوي كدب تزد كلَ مهلك يهم

 كح ام راك ْمُكَح اَهُمُكُحَف ِةَراَكَب الب ْتَقِلُخ ْوَلَو «بٌييلاَك اَهَّنَأ هَجؤألا

 و َيِرَمْيَصلأ ِنَع اَةَضَْرل ٍةداَيِز) يف

| 

 ُنْبَأ َلاَق ةَفِساَف ْثَناَك ْنِإَو ِةَراَكَبْلا ئَوْعَد يف ةَفَلَكُمْلا َقَدَصَتَو

 اَلَو جَورتْمَل نو ِدْقَعْلآ نويل اهوغد يف اذَكَو هِي الب : يمل
 اذ ِرْيَعب ُيِلَوْلا اََجَوَر دَقَو ِدْقَعْلأ َدْعَب ةبوُيُنلا تعد دق مطولا نعت

 ته لَ حالا لإن هيض يف امل :يمَيب قَّدَصُمْلا َوُهَف قطن

 أ ءهوخَت وأ ع عيب اَهتَلاَز ِزاَوَجِ عت ل ايوب علا وب أ

 ٍحالَّصلأ ُثأ يف نَِو ُنِناَيوُلَأَو يومآ رك اَمَع ؛اقينودي تَِلُ ان

 24 ا” ى يعم 72 لوم يدم ىو
 هيف رايخلا تاتبثمَو حاكنلا تاّمّرَحم يف لصف

 207 2 وم وه ماس 2 نيك 4 20 - 7 د يل عموم
 نمو ٍدّبَوُم ريغ ُميِرْحَتَو ٌدّيَوُم ميرخت :نْيَمْسِق ْنَلَع (ُتاَمَدَحُملاَو)

 اكن ٌيِمَدآلل ُروجَي الف ءسنجلا فالتخأ ٍناَحْيْشلأ ُهْركذَي مل نِإَو ِلّوألأ 7 1011 و 2 4 0 و ل 1 92 ٠ 5 1 0س هو : 2 2 1



 « بّسنلآب ٌعْبَس : ''"ةَرْشَع عَبْرَأ ٌصنلأب

 م و 3 ا -_ هع م

 َلاَق ؛تِلَوُمَقْلِل انالخ مالّسلآ ٍدْبَع ْنْبآ هب ىَتفأَو َسنوُي نبأ لاق امك ينج

 ؛روش 71 4 اَهَجَوَو اهني َّلَحَجَو َوَدِع َلِحاو سيفُن نم ؟َفَلَح ىِزَلَأ وه ## 98 : ىَلاَعَت
25 
 ه6

 .[189 : ةيآلأ /يفاَرَغ لأ

 َعَبْرَأ) بر ْنَع ةيتآلا ةَميِرَكْلا َةَيآلأ يف َيِعْطقْل (نتلب) ُدَيَوُمْلاَو
 ِبَبَّسلاب ادي ُلَقَو ٌةَرَهاَصُمَو ٌعاضَرَو ةَياَرَ : باَبْسَأ ةث + ُهَلَو :(ةَرْشَع

22 

 قوما كلَ نبئلا مي (َعْيَس) هلو ةَباَرَقل َوهَو لوألا

 مُكُفاَنَيَو هم ْثحَتَِع اع تمرح # : لاَعَت هلؤقل «(بمّشلأب) َنْمّرْحَي
2011 

 9-5 بَسّشلأب مرحي عَ يكل [ 7 : ةيآلآ /ءاسنلا 5 ةَّروس (] « سومو

 ٍ روحت وفر وف :
 ٌُلَوُأَو «هلوصأ . ََو

 م روم ل 00 7_2 م موس هك وعام هَ

 ٌلوُصَفْلاَو ُتاَهَمَألا ٌلوُصأْلاَم ؛لَّوَألا لضألا َدْعَب لضأ لك ْنِم لْصَف
 ْلَوَأَو .تخألا ُتاَنَبَو خألا ُتاَنَيَو ُتاَوَحَأْلَآ ٍلوُصألأ ٍلّوَأ ُلوُصْفَو ُثاََبْل 8 هي ص و <ر عه ص وب <ر م ُّءم رَ و - و

 هام وس ع 1 مرح لو .٠
 . (« َرْسَع ٌةَعَبْرَأ » : خّسنلا ٍضْعَب يف )000(



 ١6١ ساس عدس 02 8 ممل هاساو

 بَسّتلآ َنِم ٌعْبّسلأ : يأ «(َيِهَو)
 ؛ يقاَبلأ يف ُرَدَقُي اذكو ءاَهْيِلَع دَقَعلَأ ُمْرْحَي :ْيأ ((ٌمألآ) :اَهنم ِلّوألا 1 007 .َ ىو 2 ها 6 و ص م رع

 2 © هةر .َ ماي م 8 1-5 هر هرم 2
 كدلَو نم ت َو وأ «ةقيقَح َكّمأ ىهف ءكْنَدلَو ْنَم لك ىه الآ طباضَو

 2و - ل ا هحمرا6 رم 2 جام دك و

 كّمأ ّىهف «كلذك مالا مآَو «(تلع نِإَو) بالا ماك ثنا 3 ناك اًركذ

 .اًهِرْيَغب وأ ةطِساَوب َكِبَست اَهْيَلِإ يِهَّتنَي ىتنأ ُلُك : َتْلَق ٌتْكش ْنِإَو ءاّزاَجَم

 وَ ةَقيِقَح َكَتبف اَهُنْدَلَو ْنَم كك :اهطباَضَو «(تنبْلا) : يناثلا 0و

 نإَو) تن تن َلَرَت ْنإَو ِنْبَأ تب نأ وأ َناَك اً اَهَلَو ْنِم دلو

 ةدالولآب اهب َكيَلِإ يِهّتْنَي تن ُلُك : َتْلَق َتْعِش ْنِإَو ءاَراَجَم َكْينبَف (ْتَلَفَس
 هس

 هت

 . اَهِرْيغِب وأ ةطِساَوِب
 م 98

 اًَمُهُدَحَأ أ َكاَوَبَأ اَهَدَلَو ْنَم لك : اَهطِباَصَو .(ْتْخَألا) :ُتلاَثلآ (و)

 . ٌكتخَأَف

 َتْيَلاَحَف َْنَدَلَو ْتْنَأ تخَأ لك :اًهطباَضَو ؛(ُةَلاَحْلا) :ُعباَّدلَأ (و)

 ةّهج ْنِم ُةَلاَكْل ُنوُكَت ْدَقَو ءاٌراَجَم َكُيَلاَخَف َكَمَأ َةَّلاَخَك ةَطِساَوب وأ ةَقيِقَح

 بألا أ تْخَأَك بألا

 7 بيِتَْت ْىَلَع َنوُكَيِل َةَمَعْلا نَع ةَلاَحْلأ َرْخَوُي ْنَأ



 ( ءاَجش أ ظاَعْلأ لَح ىف ْاَنْفإلا » ١٠١*؟

 هرم عوار ا م لا

 تحخالا تنبَو « خالا تنبَو « ةّمَعلاَو

 ٍةَطِساَو الب َكَدَلَو رك ركذ تخأ لك : اَهْطباَضَو :(ةَمَعْلا) : ٌنسماَحْلا (و)

 ْنِم َةَمَعْلَأ ُنوُكَت دَقَو اج َكَُمعف كأم ةطِياَوبذَأ «ةقيِقَح كَم
 و

 م

 .مألا يبأ أ تخأك ٌمألأ ةّهج
 ١ ه4 2 0 رص 0 وابي 7 م

 «تاّهجلأ عيِمج ْنِم (تخألا َتْنِبَو خألا ٌتنب) : ٌعِباّسلَأَو ُمِداَسلأ (و)

 .َنَلَفَس ْنِإَو اَمِهِدالْوَأ ِتاَنَبَو

 2غ 2

 ءاوَس هانز هام ْنِم ةَقوُلْخَمْلا َتنبْلآ نأ هصملا مالك نمل
 هه

2 

 31 2 هع 2 2 ل هعام

 ليَِدب ان ٌرلَأ ِءاَمْل ةَم زخ آلْذِإ 6 هيبلج ُةَبمْجَأ اَهَنأل ؛2 هل لجن . ال مَآ ِهَئاَم

 اَمَك ٌُماَكْحَألآ ضَكَبْت الق اع ريغ ثا نم بتل ماكخأ ر

 سس ع

 .عط 1 1١

3 

02 35 
 عا

 6. ١

0 
ِ 

2 

 رش

 ُهَرْكُي ْنكلَو نِِفاَرلَأ ُهَلاَق اَمَك ٌعاَمْجِإ ثزإلا َمْنَم َنِإَف «ٌفِلاَخُمْل 2
 ض(ط ١ ّط 5-29

 و

 يِناَزلأ ِنَبب ةأْرَمْلا ٍتَعَضْرَأ َْلَو ءاَهَمّرَع ْنَم الخ ْنِم اججوُرُخ اَهُحاَكِن
 . يوما هلا ؛ هيف ةَريِعَص

 اَمَك عاَمْجإلأ اَنْ ْنِم اَمُدَلَو اَهِيِراَحَم ٍرِئاَس ىَلَعَو ةَأرَمْلا ىَلَع ُمرْحَيَو
 5 ََ هَ 0 هوفصثه در ما سةر و م 2 هَ

 اًهْنِم َلَصْفْنَأَو ءاَهنم وضُعلاك َنْبالآ َّنَأ َقْرَفْلاَو ءاَهْئِرَي ُهَنَ 0 اوُعمْجَأ
 عض 4 كام ه ةر 3 ها تو السد #8 ما ل هل 2 3

 . بألا لإ ةبسْنلأب ثنبلا اَهْنِم ثقل ىتلأ ةفطنلا َكِلْذَك اَلَو ءاَناَسْنِإ

2 2 



 «عاَضَولأب ''7ِناَننآَو) : هلؤقب ٌعاضَرلَأ َوُهَو ؛يِناَثلآ ببسلآ يف َحَرَش من

 مُكفوَكأَو » : نت لل (هلضولا نم طش تضر ألا اَمُهَو
 نَمَف «[0+ :ُهيآل /ءانلا ورش 11 4ةَعصرلا كر : مكُوَعَلَو ككعَصْرأ جبل

 ٌتاَوَحَأ ُهَدْعَب ُتاَّئِداَحْلَاَو ُهَلْبَق :ق ُتاَدوُجْوَمْل اَُّاَنَب ْتَراَص ٍةَأَرْم 1 نم عضتزأ
 َّن م ريو

 نوئطتي م ًماَوَعْل ِةلَهَج نم : م اًريثك َّنأل ؛ِهحوُضُو عم كِل ثجكَذ اَمَّنِإَو هل 6

 انج ان نو ذقو اع نو ذك تعتز نأ م عوضا نم تخل

 أ ٌلْخَمْلا َوْهَر « عاضَو ْنِم اب ؤأ اَهَتْدَلَو وأ اَهَتْعَضْرَأ ْنَمَو َكْئَعِضْرُمَف

 كو نع نِقَو عا اه ريَغ وأ ةطِساَوب َكِدَلَو ْنِم ُتَعِضْرأ وأ هَتْمَضْرَأ

 ْمْرْسَي ام عاَضَرلآ نم ُمُرَْي١ :ك هلع ركَذ امب عاَضولآب عن َس أ َّنِم َيِتاَبْل

 َدُواَد وُبَأَو ؛4١ 65 : :مُقَر 01٠007١ /5 دِلْسُمَو 84 : مقر 39و /ه يِراَكتْلا] (ةدالوْلأ َنِم

 ؛1911/ :مَقَر 2577/١ هَّجاَم ُنْبَأَو ؛5707 :مَقَر 49/5 ُنَئاَسَنلآَو ٠4 : مَقَر ةللدب

 نم» :ةَياَور يِفَو 477[2 :مُفَر 275/٠١ َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟4001 :مفَر 5 ُدَمْحَأَو

 موسي الو (بتلآ َنِم ْمُوْحَي م عاَضّولأ نم هم اوُمّرَح١ : ائَرخأ يِفَو ««بتّنلا

 اند ؛َكِيَلَع ْتَمرُح ِبَسَن َمَأ َْناَك ْوَلَو «َكتْخَأ وأ ٌكيِخَأ ُةَعِض رم َكِْيَلَع

 َّمأ ثّناك ْوَلَو ءِدَلَوْل ُدَلَوَوُهَو كتان َةَعِضْرُم اَلَو « كيب ٌةَءوُطْوَم زأ كك
 ريتا

 َكِدْلَو ةعض ةَعِضْرُم ٌمأ الَو «كننَأ ة ءوطْوَم أ ب ان ؛َكِيَلَع ْتَمْرُح ٍبَسَ

 ْمْرْحَيف ءَكَنَ ءوُطْوَم ْتَداَك بَسَن أ ةَعِض ةَعِضْرُمْلا ِتَناَك ْوَلَو ةَعِضْرُملأ ْتْنب الَو

 عم اكدوا
 هريجشلا . ْتَنَوُم َدوُدْعَمْلا َّنأِل ؛ نَمْعَمْلاِب ُقَقْوَأ َوُهَو 'ْناَسْنأَو) : خلا ِضْعَب يِف )١(

 و 3



 ١٠١ ٍعاَجش يب يبأ ِظاَمْلَأ لح ين ٌعاَنْمإلأ» «
 م

2-7 

 نر ص ماد راما ف سمور هاش عم وف 7 2 6

 مالأب لَحَد اذإ ةَبيِبَّرلَأَو « ةَجْوّرلآ ٌمأ : َّنَهَو «ة َرَهاَصُمْلأب ُعَبََْو

 6 اه ص د هوه وهو اش هدو هع 2 ع 7
 يف نمرَحَي الو بّسنلا يف نمرحي ٌةَعَيرَألاأ م ؛ اًهَتنبَو اًهّمَأ َكْيَلَع

 نم مرحي ام اضل نم مرحي : :ةَدِعاق نم ْمُهْضْعَب اًهاَنْكْسَأَف عمرا

 اَهِلوُحُد ِمَدَعِل نط ال اَّنَأ ىَلَع اَوَضْوَرلا» يف امك َنوُفَمَحُمْاَو ؛بََّنل بشل

 يف ّنِهَيف ْدَجوُب ْمَل َْعَمِل بَسّنلأ يِف َنْمُرَْي امن هنأ 37

3 0 0 
 ءٍبَسَن ْنِم ْتَاَك ُءاَوَس َكيِخَأ ُتْحَأ َكِيَلَع مرحي الو هن رق اَمَك عاَض ضل

 . اهُحاَكِ هيِخَألَف أل ٌن ٌتْخَأَو بآل ٌحَأ دير َناَك ْنَأك

 هيبأأل يخلف نم ةييتْجأ ةريِغَصَو اَدْيَز ٌةَأرمآ َعِضْرت ْنَأَك ٍعاَضَر ْنِم مَ
 04 2 ع هاو هرم 1 -

 تأ ْمَأ أ اَنلَكَم اَمُك هّمأ َكيبَأل ٌكيخأ تخأ ت تحخألأ ِتَناَكَأ ءاَوُسَو ءاهخاكن

 ِكمأِْيَغ نم ْتْنب كيخَأ يبأل َنوُكَي نَأ بلآ يف هلا :ديبأل َكّمأل َكيِخَأ
 8ع 3 ساس © ع

 َكَلَق َكَمُأل َكيِخَأ يب نبل ةَريِغَص َعِضَنَْت ْنَأ عاَضَول يفَو ءاَهُحاَكَي كلَ

 ع 7 هام 7 رار ر

 ٌعَبْرأَو) :هلؤقب «ةَرهاَصملا َوْهَو :ثلاثلآ بَبّسلأ يِف َعَّرش مث

 ءعاضَر ؤأ بسن ْنِم اَهِرْيغِب ؤأ ةطِساَوب (ِةَجْوّزلأ مأ : يَ .ةَرَماَصُمْلاب
 روش 1 (مكحيآَن تن ُتدَهَْأَو # : ىَاََت َِِْ وق قالطإل «آل ْمَآ اهب َلَحْدَأ ءاَوَس

 قالطإل ءِدِساَف وأ حيِحَص ٍدَقَعِ (مُألاب َلَخَم اَذِإ ل [ب“ :ةيكلا اعل

 َةَعْصَرلا يك 0 أ َقنَلا ْمُكسْهَم أَو # : ىَلاَعَت هلْوَق

 1( مكبس ن مصر وجخ ى ول ْمُطْئِتَرَو كيان تدعم
 روس ؛] 4 ْمُكحَكِكَع حاكُج + ك5 هي رثاك أو "5 مل نو نهي مُْلَحَم ريكس ل هرب 20

_ 

1١ 

1١ 

2 



 مافاد هو ده ده ده دفاو هده د ع افاق و ده ياه ام سه هاو هلق هاه هاو و هاه هاو ف د ه هاه هاف ها اهداف هاه ه ماه هاه هاله

 رغد بلال حرس حرس روخشلا وا نا املأ و

 ِةلْمجْلا ىَلِإ ْدَعُي لَو َةَيناَثلأ ةلْمجْلا لِ فضلا ديعأ م :ليق ْنِإَ
 0 عم 0[ : ةيآلأ /ءاَسّملأ هر رش ؛] 4 مُكحياَسي ُتَدَهَمْأَو يهَو ٠ «نوألا

 ؟عبمَجْل ىلإ ُدوُعَت ٍلَمُجْلَأ َبِقَع ٍتاَفَّصلأ

1 ْ 
 ٍفْرَحِب ٌروُرَجَم ينال م[ ةيآكلأ / ءاَس املا روس :1 4 مكحياسن # نأب بيج |

 يفاَضُمْلب ٌروَرَجَم ُلَّوَذلَ [7 الا ادا يرش ل 4 مكحيان 9و دبل

 . ُمْطَقْلا ّْيَحَتيَو ٌغاَبتِإْلْأ ِرْجَي ْمَل ُلِماَعْلا ف َفَلَبْخَأ اَذِإَو

 دا
34 

 لم وريم و

 َعَعَي ْنَأ ٍلوُخدلأ يف ُربَتْعي : هنأ ِرْبَعَو ٍدِماَح يِبأ يشل مالك ُةّيِضَق : : ةيبنت

 ؛ اهب ٌمُرْحَت مَ اََِتْوَم َدْعَب اَهَْطَوَو لولا َلْبق تنام لَ ألا يح يف

 . ُنِناَيوُلَأ هيف َدّدَرَت ْنِإَو الوخُد مس 2 ا! َكِلْذ نأ

 يف اوُريتعأَو لوُصألا ميِرْحَت يف َلوُحُدل اوُريَْخَي ْمَل َمِل :َلبِق ْنَِ
 ؟َلوُخُّدل تبل ميرخَت
 ءهروُمَأ ٍبيِتَرَِل ٍدْقعْلا َبِقَع دع انما ةداَع نتي لجل نأ بيج ]|
 هيي فالي كِل لي فلاب تت مرق

1١ 

 مرح ْنَمَو ,ةتيرلك دفعا ةكصص هيف بتي ال ءطولاب مو نم : : ةيبنت

 َمْرُح ٍدِساَفْلَأ ٍدَقَعْلأ يف َىِطَو : محن .ٍدَقَعْلا ةَكِص ْنِم هيف ّدْ دب اف ِدْقَعْلاب

 .ِدْقَعْلاب دل هيف ِءْطَوْلب



 ٠١65 عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يف ٌعاَْمإلآ» «

 مد
 0 ةَجْوَّرَو

 م ل كر
 . نئالا َهَجْورَو 2 بألأ َةَج

 ُهَرَكذ ءاَمْئاَنَبَو ةَجْوّزلآ نْب ْتْنِبَو اَهّناََيَو ةَجْوَّرلأ تن بيرل :ةَدْياَف

 ؛ بيبّرلأ تنبَو َةَبيبَرلَأ تنب مي ميرحن رملي اذ نو ؛هريِسْفَت يف ُيِرواَمْلا

 اَريثَك اَهْنَع َلاَّوُسلَآ ُعَقَي هن سف ةَسيفئ ٌةَلَأْسَم َيهَو .هِيجْوَز دالؤَ ِتاَنَب ْنم اَهّنَأل

2 

 َلَع يِج ْتَمْوحَو اهنا اهيا هَ مرح نيب ِكْلْجب وب ةَأَر َرْهَأ ّىطَو ْنَم ُكلَكَو

 ْنَأَك فَ يف ةهبشب يلا ةءوطؤملأ اَذَكو ءعامجلإلاب ام اًميِرحت هاب

 ابو هئاَب بأ لَع يِه ُمُرْحَتَو :اَهُتاَنَيَو اَهُتاَهَكَأ لع مرحي وأ همجْوَ اه

 ُتْيَْي الم اَهب ُيِنْرَملآ ال ٌةَّدَعْلَأ ٌبِحوُيَو َُسَتلَأ ِءْطَوْل ادله يف َتنَكَي امك

 هنئالَو اينو اب كر ْنَ ّمأ ُحاَكت يَِّرِلَ «ِةَرَهاَصُم ةَمْرُح اَهاَنِب

 َدَف رفضا بسس هِداَبِع ىَلَع ّنَئْمَأ ىَلاَعَت لأ نذل ؛ اهَتنِبَو يو اها

2 

 ال اًهنأل طوب قو دل را تو . بسلا انزل تب

006 

 ا

1 

 أَ

١ 

 ان 00
1 1 

 وأ اب اَهْيَغ أ ةَطِساَوِب َكَدَلَو نم َوُهَو «(بألآ ُةَجوَز) موت (و)

2 7 

 تأ 9 ىَلاَعَت هِلْوَق قالطإل ءاَهب لحْدَي مل ْنِإَو مدل وأ ب ف ١

 َلاَق .[؟؟ : اناا /دننلا ةزرس 1 4تلص دق ةاَماَلِإ آن ذل ري مكب مكن

 .هميرختب ٌمكِملِع لبق ةلهاجلا يف ينعي : : (مألآ) يف ف ٌئيعفاشلا ماَمِإلَ

 خذي ل ذو مّ طابو رغد الآ جوا مخ(

 مس

 نم نبدأ ١ مكحياسأ ُلِيلَح ُلَبلَحَم 7 :ئَلاَعَت هل اوَق قالطإل ءاَهب َكُدَلَو



 راه د. ا. د. اعاو عاق يو د. ع او هادف .اه د. دو دع و دم دع عامه اه ىف اه هاه اقوا ه هاو ساه واه هاه هاه عه م او سا ماعأا#

 00 ا 2 م 2 عير 6. ًْ 8 8 هر در 00006 0 8

 امأ ؟ عاضَر ؤأ بسن نم نوكي نأ َنْيَب لصالاو عرفلا يِف قرف : ةيمنت
2 9 - 2 31 

 2 ل هسا 52 ه2 م رم مع هس راك ص

 مدقتملا ِثيِدَحلِلِف ٌعاضّولآ اّمأَو «ةّيآللف ٌبَسنلأ

 2ع

 - 54 0 ولع ميسر عيب رق مصرس رس رس 1 ا 7 1 2 9-1 نإ 1 7-5 7 7 27 0 نإ 9

 ّنِم َنيِذَّلَ ياسا لِيَ # :ئلاّعت لاق اّمنإ :ليق نإف

 ّنِم نزالأ ةليِلَح ْتَمرُح فْبَكَف 8 :ًبآلا /وانْنلا روس :1 © مُكِبكَصأ

 ُدَكَو قوطْتَم ُهَضراَحُي ْمَل اذإ َةَجُح كش ُنوُكَي اَمَّنِ موُهفَملآ نأ بيج

 بَل ني مرحي ام عاَضولا نب مرحي : هلع هلؤق قوطتم اَنُه انه ُهَضَراَع
0 

 :مقَر ل5١7 َدْواَد وُبَأَو ؛1440 :مُفَر 01٠017١ /1 بِلْسُمَو ؛ 0104 : مُقَر 0,004 /ه ُنِراَتْبْلا]

 03١7/1 ُدَمْحَأَو 4191 :مُهَر 2577 ١/ هّجاَم أَو ؟907 :مقَر 249/7 َنْئاَسَلَأَو 0

 . 11777 :مقَر 37/1١ ناب ُنْبَأَو 474707 :مَقَر

 9 مس 2 9م ص ريل 29 24 2 نا

 ؟لئنيح ةّيآلا ىف دييقتلا ةدئاف امف : ليق نإف
 ععسس م لس لس يا أ هر ع

1 
 02م 1 1 0 هم 2 2 سمس ع 2
 ِءْرَمْلا لولع مرحي الف « اينبتملا هليل جارخإ د ةدئاف ناب تبيجأ ١ 0, 0 ع 68ه سس وييغو هس رو 5 م ايي هل 2 0 2 ع

 الو هّمأ الَو مم + هم الل َ َّءك 0 َ ةي هد ها ربا و هه 0 7 و

 0 0 مل مم كه 0 مص 702 ىف

 الَو نبالا ةجؤز مآ واتم | جوز تنب

 ٍّ 0 رم ل تر رو

 "تاكا ةجؤوز الو بيبّرلا ةجؤز الَو اهتنب



 نيب عمجَي الَو . ةجؤزلا تخأ : َيِهَو « عْمَجلا ةّهج نم َةَدَحاَوَو هم ري ف 47 5 32 5 ءااضص 17 هام 7 مه 0: 3 00
2 َّ 00-0 2 

 عاضّرلا نم مُرْحَيَو . اًهتلاخَو 0 ا

 ُمرْحَت (و) : لوب دوم ُرْيَع ميركل َوْهَو ؛يِنَثلآ مْسِقْلآ يف عرش م

 ُدَباَي اد (ِةَجْوّرل ُتْحَأ َيِهَو) ٠ ٍةَمْضِعْلا يف (مْمَجْلآ ةَهج جه ةّهج ْنِم ٌةَدَحاَو)
 اوُعَمَجَ نآو# : ىَلاَحَت هِلْوَقِل اًهتَ وبي وأ اَهتْحَأ ٍتْوَمب لت ْلَب ' اَهُميِرْحَت

 دم كلُ يف اَمِلَو + قاد زن 0 أكس اال كت يل "تنتب
 هع ص نط لس هس لس

 لَو ٍعاَضَي و بق ذم هيا و اهقعت ذل نت جا 5و وأ
 ءاَهيخَأ تب ىَلع مَع الو اَهمَع ىََعُ ةأزملا حكت الم : : رخل رّبَخل ةطساَوب

 َلَع / اىربكلا آل ءاهتخأ تن ب ىَلَع ةَلاَكْلأ اَلَو ءاَهتلاَخ ىَلَع ُةَأْرَمْل َ

 وُبَأ ُُْيَغَو [5 :مقَا ٌيِذِم لأ ُهاَوَر «ئَرْبكلا نَلَع ئَرْغُصلأ آلَو ئَرْغُصلَ

 . هوَحكحَصَو [11717 :مَفَر 2177/1 ُنِتهْيَبْلاَو ؟1056 : مقر 2375/1 دوك

 ام ٍعاضّرلا) بسب ِءاَسْلآ (َنِ ٌمُرْخَي و 3) ٍنيمخَألا يف ليَِّآ َن َّرَم اَمِلَو

 .ةَمَدَقَممْلا ةعبّسلآ َيِهَو (بسّنلأ َنم) َّنُهْنِم (ُهُرْخَي

 وك 7 هي

 تنبَو َكِلْذَك هدَلَو ٌدَجْوَرَو ءعاَضَولآ َنِم لَو َةَجْوَز ُمُرْخَي هنأ انْمْدَقَو

 5 ٌماَمِلَف عاَضْوْلا ّنِم ٍتْحَألآَو مألآ ُميِرْحَت ام ام ؛ َكِلْذَك هتَجْوَر

 اَم عاَضّرلآ َنِي ُمْرْحَي» :َوُهَو ءٌراَمْلا ثيِدَحْلِلَف يِتاَربْلآ ميِرخَت اَمَأَو
 ست ص يعور مم

 ١546 : : مُقَر 2٠١0/1 ةلْسُمَو : مقر 56 ٌيِراَحْبْلا] «بّسنلا نم مرَحَي



 مام عار رانا د.اماد.و وا. هاو د . ساو ساه وامس. ماو. هدأ. هاه واه ده وه وده « و دى د. واه هو ده م اف اه واو اوم علاه

 : مقر 7/١«, هَجاَم ُنْبَأَو ؟8707 :مقَر 249 / ُنِئاَسَّتلأَو 06 :مُقَر ”/237١ َدُّواَد وُبََو

 . 143777 : مُقَر 33/٠١ َناَبِح ُنْبَأَو ؛؟ 4707 :مْقَر 307/5 ٌدَمْحَأَو ؛ 90

 نيدو

 ٍكْجِب ِءطَّولأ يف اًضْيَأ مر ماكتب اَمُهُعْمَج مرح ْنَم :ٌةيِبْنَت

 اًمّركم : 2 ةَدِحاَو ّئْطَو ْنِإَ ؛ عاَمْجٍإل اًمُيُكُلَمَت ُهَلَو حان

 انك وأ ٍحاَكي وَ ِكلم ةَلاَزإب لوألا مرحب ىَمَح ئرخألا ٍبَصّرُخ

 ليزا هل وقرومارخإف نضر يضخ هلع فالخب بح

 ٌمْطَو 15 ئرخألا ءطو لبق بَب ثكز نك لوألا تقع ولف «قاقشيشالا

 مرحي تح ُةَدِئاَعل َتَمّرَح اًهِيطَو َدْعَب َدْعَب وأ قَدْئاَعْل عاريتسا آ َدْعَب ًءاَش مهي

 ْتَناَك ْوَلَق ءاَمِداَرِفنَأ ىَلَع ةَحابُم بم اَمُهِْم لك َنوُكَت ْنَأ ٌطَرَتْشُيَو ءئَرْخَألا

 ْوَل مَعَ .ئرخألا ْءْطَو ُدَل اج اهو مَرخَمت هَ أ ب وجم اًمُهاَدَْحِإ

 ٌرماَمِم َمِلُع اَمَك اَدَبَوُم ئَرْخُألا ِتَم م ٌرخ اَمُهاَدْحِ َىِطََف ابو امَأ َكَلَم
5 7 0 

 اهتخأ حكت نأك ايتو ان ُْمجْلآ ْمْوْحَي ْنَم حك من هم كلم لَو
1 

 لك هل و ماو مسا © 1 2 مس 2 . 007 هه تيوب 7ت

 اهني :َجْلآ ُمُوْخَي ْنَم َكَلَم من ةأَرمآ م : وأ ءاَهَتَلاَخ ْوَأ 7 وا ةّد ا

31 

 ع
 ب

 < ذل
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 م ةم 341 مو لد نسل هه

 َّنَأل ٍ؛ِةَكوُلْمَمْل َنوُد ِنْيتلأْسَمْلا يف ُةَحوُكْنَمْلا ِتّلَح اَهَبْخَأ َكَلَم ْنَأك ءاَهَنْببَو

 فالخب اَهَدْيَغَو ةاليإلاو ٌداَهّلاَو ّقالّطلآ هب هني ذِإ ءئَوْقَأ حاَكَتلآ َنئاَرِف



 2و6 هاساو و
 , ٍنونجلأِب : بويع ةسمحب ه

 اكن خس رابع د وول تي

 ّنم َّدْم آل ُهَنَأ ُهْئَراَبِع ْتَمَهْؤَأ ْن نِإَو ءاَهْنِم ٍلِحاَوب : : ْيَأ «(بوُيْع ةَسْمَخِب)

 . جال الباف َناَكَو َمّطَقَت ْنِإَو «(«"”نوُنُجْلآِب) : هل اوَقب لوألا ىلإ َراَشَأ

 . ءاَضغألا يف ةَوُقْآَو ةَكَرَكْلأ ِءاَقَب َعَم م بنقل نب ٍوُلا لاَ ٌنوُنَجْلأَو

 امر ٍضْحَب يف َرط يِذَلأ فيِفَحْلا مْطَقَتُمْلا نم يلَوَتْمْلا ىتذتس
 اَمَك ُهَّلَحَمَو «ضاَرْمَألأ ٍرِئاَسَك دايخ هب تمي اق ٍضَرَمْلاِب املا اًمأَو

 . ُبِلاَعْلأ َوُه امك َةَقاَمإلآُهْنِم ٌلُصْحَت اميف ُيِفَكْرَزآ ل

 َّيِقِب ْنِإ اَذَكَو « يَلَومْمْل رد اَمَك ِنوُنُجَلَأَكَف فِلاَوَز ْنِم ُسسوُيَأَمْل اَمأ

 َلبَخْلا ُيِعِفاَّشلأ َقَحْلَآَو ؛ِنوُنُجْلاَك ُراَِحلا هب ْتْبنيَف ضَرَمْلآ ُدَر دْعَب ءاَمْعِإلآ
 . نونجلاب
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 ٍبوُخضَم ُُخ ٌىِفيِظَو ٌيبَصَع ٌباَرِطضَ َوُهَو ةَيِصْخَّشلَ يف ٌباّرطضأ وه 1هكةصناإ دوج 0010

 «ٌيِسْفَن ٌرصَحَو ءاَيريِتْسِم ضاَرْعأ ٍنايْحَألآ نم ٍريَِك يف ُهَعِفاَرُ ّيِبَصَمْلا زاَهِجْلآ يف يوب ريم

 .ِهِلاَمْعَأ ْنَع ٍلوُؤْسَم َرْيَغ َصْخّشلآ ُلَعْجَي َلالتْخو ٌرِطَخ ٌييِلْفَع ٌضَرَم َوُهَو قلم جر
 ُناَدْقِف .ةلِماَكْلا ةَطَقيْلا ىَلِإ ةَدْوَع هيلي يْغَوْلل ْتّدَوُم ناَدْفِف َوُه ُناَيْشِحْلا وأ ةدنهانمو ُاَمْغِإلا (5)

 ىلإ يّدَوُي ْنَأ نكْمُي يذل ِتالَّضَعْل ىَلَع ٍةَرَطْيَسْلَأ ناَدَقِف ِةَداَعْل يف ُهَقِفاَرُي اَذنَه يْعَوْل

 ُهنِكل هنكل «ْغاَمّدل أ ىَلِإ مّدلَآ َنِم ةيِفاَك ٍتاّيمَك ؟ ٍلوُضُو ُمَدَع ا ْثَيَسلأ . ٍطوُقْسل
 ل

 ني
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 +16 .ةَدَحُم ئَرْخَأ َلِماَوَع ْنِم اًناَيحَأ 0



 مل م و م

 2 ص َرَبْلاَو 2 ماذجلاَو

 .ِءاَمَلُعْلا ضْعَب َلاَق امك ٍنوُنُجْلآ َّنِم ٌعْؤَن ''”ٌعاَرْضِإلأَو

 م ٌةَوْسَي هَ ْفْضْحْلأ اهنم دم محي هَ َوْهَو ل : ينال و(
 2 3 - م رت

 .ٌبلغأ هْجّولأ يِف ةنكلل ءو مضغ لك يفك روصو . انتو ُمْطَعَ متي

 تهُذَيَو دلجلا ْعَقَبُي ٌديِدَش ”ضاي وه ل( ْصَرَبْلا) : تلال وم

 ٍةعِجاَفُم ِتاَمْدَص ّرْيمَتَت غاَمَدلأ ِءاَدَأ يِف تالالتغأ َةَعوُمْجَم ْنِم ٌدِحاَو َوُه ظمالهموو ٌعَرّضلأ )١(

 ايالَخ 0 ةيئازفكلا ساراس ارطضأ نع ع خشن جي يلا ْئَصَع لاليشأ هَ اش

 . عرشلاب اإل ةزوشلاب ين الام صْخش يف اوت وذو .خفلب ىرخأل

 ةَديِدَع َلماَوَعَو ِنيِجسْحَأل َصْقَن ؤأ سر ةَديِدَش ٌةَباَصِإ َتوُدُخ وأ ة َاَرحْلا ةَجَرَد َعافِتَْأ َّن

 ُلِقَتَي ال ٌنْمَرَم ْعَرَّصلاَو .ِةَدِحاَو مّْنَشَت ِةَبْوَن ثوُدُح ىَلِإ يّدَوُت ْنَأ ٍنِكْنُمْلا ّنِم ئرخ
 .ئَوْذَعْلاب

 رمألآ رطخأ ْنم ُماَرُجْل لعب 1مم ُماَرْجْل قف

 كسواو ىلع“

 ٍللِع ْنِم وَ ليل را 0 نم 1 م
 يب يلا ل

1 

 أ[ َهَيلَوَألَا ُتاَماَلَعْل . ٌيِطاَخُمْل ِءاَشْعْل

 نق ا ا 3 باتا بأي از ثمة نك جم

 ةاَسَت ُْبَبَسُي ال ٌماَرُجْلأَف قَصُصَخَشمْلا ْدْيَغ ُتْنُكْلاَو رمد هلا اَمِل

 . ةّصيِرَم حيضت وأ َوََخَتت نأ نكي ْنِكلَو ءٍيْسِجْل

 ٌيِغْبَص ٌلَلَخ َوُه ٠ مَلاَعْا يف ِةَرِهَْملا ةيدلجلا ِضاَرْمَألآ ُدَحَأ 177 َقاَهبْل وأ ْصَرَبْل قرف

 و يطا ل يأ ايالَخلا َيِهَو ع18200]ل اعد ةيزيلكتإلأب ةئزيماَسقْلأ اَيالَحْلا ٍمُطَحَت ْنَع

 ءِدلِجْلا يف دحض َةَحِضاَو ةينْوَل عقب مب لُكَش ىَلَع ٍدْلِجْنِل ٌيِعيَّصلآ ِنّْللآ ٍلاَوَرب اًديِدْحَت ُكَرْعُيَو ءدّلجْلأ

 َضَرَم ُلُكَشُت يلا عملا ُنَوَكت . جاو ناك يف ُنوُكي دق مك ُك منْ يا ُنوُكي د

 ٌيِساَسَأ ٍلْكَشب ُدَجوُت يِتَلآَو «َنيِنالبمْلا ِةَداَم جت يبل وللا اَيالَحلآ ِناَدَفُف ٍبَبَسب ٍقاَهْبْل

 ومكر



 َّلَح يف ٌعاَنفإلا » ١١57

 ٍنَرَقلَآَو « قَتَلَ

 ماذجلا لِئاَوأ ْنِم اًمِهرّيغ ففالخب نْيَمِكْحَتْسُم اناك اذإ اذلّه ءُّهَيِوَمَد

 هع يسو 6 000 ا هلو سس ين 0 ا 2 و م
 يِف ماكختسالاو :لاق ؛ٌيِنْيَوِجلا هب َّحّرَص امك زاّيخلا هب تّبَي ال ٍصَرَبلاَو

 -ياما 1

 ..د يسلب افيالا رج ين ةئرتو يطلب نوي اذ

 ٍنوُنَجْلا ىفف اوُطِرَيْشَي ب ْمَلَو لعل ماكختْسأب هَ ٍةَقِرْعَمْل ُلْهَأ مُكَحَو

 ةئاتجْلا ىلإ يِضْنب نجل نأ َقْدَمْلا لَعَلَو : ُيِشكْرَّرلأ َلاَق «َماَكْحِتْسالأ

 جْرَمْل ُداَدسْنَأ : ةئقؤفلا ةاَنثَملاَو لَآ حْنَمب َوُهَو .(ْقَنَرلأ) : ُعباَرلَأ (و)

 .«ةيافكلا» يف ُهَلاَف . لجو ليلك ةَريِخَص بقت نم ُلؤبْلا حر مخلل

 حجزألا َلَع ُءاّرلأ اَذَكَو .فاقلآ حمي َوْهَو (ْنَرَقْلا) : ُنسماَحْلأ (و)

 ا قت َدلَأَف هْيَلَعَو ءمخلب قو مصل ىَلَع مظَعب جمل ُداَدِسنَأ

 ٍصَرَبلَك ألا ووضغتي لي ؛اَمُهْنِم لحب ُراَيِجْلآ هَ آ تدق ٌدِحاَو

 7 رقي لَب ةيلكلاب ُهُحنْمي ال َصَرَبْلآ نأ ال ؛ىَلوَأَو

 5 طولا نتأو خف ميزا نق ىلع اًهُاَبْجِإ جَْرلِل َسْيلَو

 .ٍديَسلآ ِنذإب الإ اًعَطَق ٌنَّشلآ َنِم ُةَمأ الأ ُكَمُت لَو ؛ٌراّيخ

 ٍضْمَبَو (ِنيْيعْلا ِنْوَل) ِنوُبمْلَو (ءاَمَّشلأ :ْيَأ) ٍمَقْلآَو ِرْعَّشلآ ٍتالَصْيَوُح يِفَو ٍدْلِجْلا يِف ْيِعيبَط
 نول ُهَدَحُمْلا ضنا يِ َنيياليملآ اَيالَخ َةَبِعْوَنَو همك ٌدَيَتْعَتَو قةْيِركرَمْل 3 ةيِبَصَعْل ِءاَرْجَألَأ نم

 ٌرَهظت ءاَيالَخْلا ِهِذَم مّطَحَتل ةجتك كو .ْمِهِضْعَب ْنَع سآّنلآ ُرْيَمُت يل ٍنوُيمْلاَو ٍرَّْشلأَو ٍدَلِجلآ

 قطاَنَمْلا يف وُمْنَي يِذّلآ ٍرْعَشلآ ىَّتَح ءمْسِجْلا ىَلَع ٍدْلجْلا َنِم ِةَفَِتْخُم ِءاَرْجَأ َلَع ُءاَضِنَي ُعَقُد
 .ةَداَعْلأ يف نيب ةَباَصُمْل



 ٠ 05 هه 8 م8 6 نهم و ا م هم 9

 ا ا و

 ,ماَدُجْلاَو ءنونُجلاِب : ٍبْوُيُع ةَسْمَحِب ُلْجَّرلآ ُدَرْيَو

 اهِحاَكِن ْحْسَف ةَأْرَمْلِل تبني :ْيأ ءِلوُعْفَمْلِل ِءانبلاب (اًضْيَأ ُلُجّرلَأ ُدَرُيَو

 اًهْنم ةثالث ىلإ َراَشَأَر .ّرَم اَمك اَهْنِم ٍدِحاَوب : ْىَأ .يوق نتكب.؛ .هنِم
 نا 8 2-2 ١

 . اهنم لك يِف اًريرختَو اناَيب ٌرَم اَم لع ( ٍصَرَبْلاَو ماَدُجْلَو ٍنونُجْلآِب) : هلو

 مب َوُهَو َوُهَو ء(ّتَجْلا) : با لأ 0

 ةَفَشَحْلأ ُرْدَق ُهنم قي ْمَل نأ «ب « نّييثن
5-7 

 ىَلَع ُهْلْوَ 7 وب عطول ِناَكْمِإ يف اَعَراََت ْوَلَف ءّمَصَألا ىَلَع اهل ريع

 . ٌحَصألَأ

 ىَلَع هب را الف ُهَركَذ يق ُهاَتْنَأ ْتَعِلق ْنَ دو «ئيصخلأ وب حرش

 :َلاَقُيَو : (يِراَحْلأ ِحْرَش» يف ِنَقلمْلأ نبأ َلاَق ؛ عاَمِجْلا ىَلَع هِيَ ذَقِل ٌحعَصألأ
0 

 21 !3وُف هيرتخَي الق ُلِْني آل ُهّنأل ؛ ِهْيَلَع ُرَدَق ل أ د
 و

1 
2 

 نإ ١ :اًمُه ءَناَتَس اتّسيئَر ِناَتْفيِظَو ِنْيَيْضِحْلِل 0ك خ0 ٌءاَصخلأ 200

 بام ضغب ودل يف ةوزيدرطشل كح ١ .نوُريسوتَتلا ةَصاَخبَو «قيرَكَذلا تانوُمزوُْلا

 ٍمجَح داَيِدْرَأَو ِتّروّصلأ ةنوشخو ِتالَضَعْل مُخَضَتَو 3 ةيخللاك . غول رف اَنْ َةَروُكَّذل

 اتوُرغَمَاكدََو.روُكألا ئَدل ييْنجْلا 3وُشلآ ُدوزوملا اذه يوي اَمَك ةيلْسانملَأ ٍءاَضْعَألآ

 كيما رضع يفت ةّيسنجلا ٍَبْغَدلآ ىَلَع ِنْيييضِحْلآ ٌلاَصْيَتْسُأ ُهَكْدي : يِذَّنأ ألا اَذَه اًميِدَق

 ىّقِبَي آل ْئَضْخُي يذل اًعْبَطَو. ءاَسْلآ ةمذب اوُموقَيِل ْمُهيضَح ني دي ُتاَواَغَألا ئَمَسُن هَ َناَك

 يوم ِتاَناَوْيَحْلَأَو ٌيِوْنَمْل ٍلئاَّسلأ ِزاَرْفإ ُموُعَت يبل ّىه ةّيضخلا َّنَأل ؛ ينج ٍطاَشن ُيَأ

 ل لب !؟6 املأ ةحج تلؤلا هت تيت . اًنْرَكَذ ْنَأ َّقَبَس سمك رولا تامر

 .ِةّذّللأ ةَياَغ ىلإ ُهْلِصوُت ينل ةليِسَولأ ُدَِق قي ب وُبَجَمل رخل نحل «بوئجملا ىلع نير
 سا



 2 وع 0 هوان < آلآ هر قو هر و

 ٌهضِب َوُهَو ءاَهلْبَق ىف ٍءطّولأ لبق فلكملا ىف (ةنعلأ) : نسماخلا (و)
 هذ الا أ عال رأ ديكو رسم يف د دول ديكو ةاعفمل * مع يس 007 200 كركم 62 6م 0 7 86

 يف َدَنُعْلأ ئَوْعَد ُعَمْسَن 2 دم فوُبجَمْلاَو نيل (بفلَكُمْلا» ِدْيَقب ف د
2 4 

05 
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 اَمِهراَرْفِإَو هِلوُكَن َدْعَب اهنيميب وأ جوز راَرقإب تي امّنِإ كِل نه ؛اَمِهَمَ

 1 هدهد لال م سوم "رم هاما
 ٌبجلا ثودح فالخب َهَّدَم ولو هذعَب ةئداحلا ةنعلأ ا ف) ليقبو

 (ٍةَضْوَرلأ» يف ٌمَصَألا ىَلَع ْخْنَمْا راج هب هب تّيتَي ُهْنإَف ءطَولأ دب

 َيِهف عاتمتسالِ ةَيعادلأ ٍدْوَعَو ءافشلا لوصخب نحل ِلاَوَز عفوت قره

 َئ لوصَح عفوت نم اًهسْأَيِل ّتَجْل فالخب ءاهفعُي ام لوصخحل ةَيج ةيجرمم

 همم ع

58 

 تزد
 حام عع حا

 دا د

 هب ْتَءاَجَو ِءاَمْلُعْل ُروُهْمُج هب لاَ بوُيْعْل هلله ِراَيْجْلأ ُت توب : ةيبنت



 مار ا. ا. هام د. د. انا. ا« واوا. جاو و هده ىو. واه ا« اهدا. ها هله هو دع ده هاه واه هاه اه ده ده اه عاقل. هيه واو

 :مَقَر 231054/5 اَقَّلَعُم ُيِراَخْبْلاَو ؛١٠97 :مْفَر 448/١ ُدَمْحَأ] حيِحّصلأ يفَو

 ص ل ه1 سو يف , 2 همر 7000

 .(دّسالا نم َكَراَرْف موذَجَملا نم ٌرِف)

 لك :ْيَأ هَنِإَف ْصَرَبْلاَو ُماَدُجْلآ اَمََو :(مَألا» يِف َنِِفاَّسلآ ُماَمِإلآ َلاَ

 صرب مدا :َرحآ عضؤم يف َلاَقو .دّلولا يِدْيَو جرا يني امن
 : اًمجلل ٌعِناَم َوُهَو ءاًريثك يِدُْ هنأ ٍبِراَجَشلَاَو ٌبّطلأب مْلِعْلآ لمَ ْمُعْرَي اَمِ

 ْنِإَو نم ُمّلْسَي اَمَلق ُدَلَوْلآَو «هب وه ْنَم َعاَجت ْنَأ بيت ْنَأ ْسسقتلآ ُداَكَت ال

 ءدا٠/” ذَمْحَأَو 497 :مقَر 6 (ْئَرْبُكْلا» ىف ْنَئاَسَتلاَو ١ : مقر ,831 0

 ؟«ئّوُذَع ال) :[5408 :مْفَر

 َدَرَو ُثيِدَحْلاَو ءهِسْفنب آل قَلاَعَت للا لْغِفب َيِدْعُي ْنَأ ُهَداَرُم َّنَأِب :بيِجأ

 . ىَلاَعَت هللأ رْيَغِل لْغفْلا ةّبسن نم ةّيلِهاَجْل ُلْهَأ ُهُدََبحَي اَمِل اَذَر

 لَو ٍلوُحُدلآ َدْعَيْوَلَوُهَُكَذ بج ْنَأَك ٌبْيَع ِدْقَعْلآ َدْعَب جّْزلأِب َتَدَح ْوَلَو
 ِتَرَم اَمَك لوُخُدلآ َدْعَ َهَّنْعْلا ثوُدُح فالِخب ُنابحْلآ اَهَل َتْبَت اَهِلِْب
 .ةّْعلآَو بج َنِب رفا نّلإو هل ةَاَسِإل

 هب َتَدَح ْوَل اَمَك ُهَدْعَبَو ٍلوُخّدلآ َلْبَ ُجْوَّرلآ َريَخَت ٌبْيَع اهب َتَدَح ْوَلَو
 .٠ »00 و م 62 - 00 ا ا 2. حد 8 3 نعني [اس ١ ساس 6 و ع

 ٍنونج ٍنراقمب ٌرّيخَتَيَو .دقعلل ةنعو بج ٍنراقمب اذكَو ِثداَحب ٌيلَول َراَيخ الَو

 تمحو
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 لناس سل

 2 ام اس ج2 ٠ 0 مرعب 2و م هم كر 20 ا ى

 . ٍراَعلِل حّصألا يِف ص رَبَو ماذج ٍنِراقَمب اذكَو هب ةجؤزلا ِتّيِضَر نِإَو ج



 لَح يف ٌعانقإلا» ١١كك

 م ا. ا. او واهو واو ا.ه ثا و د« ىف دي د هاو ده هاو عاق ف افا و اه و اهو د. اوافق «هاقأو هو واه واو ده هاف و «ه و اه ده ده افاه

 اخ ُهَّنَل ؛ِرْوَمْلا ىلع نوُكي تمي اَذِإ بوُيمْآ ِهِللَهب حْسَمْلا يف ُراَيضْلاَو

 نعل بْيَعِب خش لأ يف طي .عئبلأ يف اَمَك ِرْوَمْلا ئَلَعَناَكن بيع

 .ٍراَسْعإلب 0 هلأ َهَبْشَأَ هيف دهَْجُم ُهَنَأل ؛ ؛ مِكاَح ىأإ ع و بوُيعْلا يِقاَباَذَكَو

 دوش مَلطم ال هنل ؛هر ؛هرارفإ ىلع هي يأ علا ا ذاب هنأ تبت

 ةَنَس هَل يِضاَمْلآ َبَرَص ْتَبن اذِإَو «هلوكُت َدْحَب اَهنيمَيِب اًضِيَأ ْتْينَتَو ءاَمْيلَع
 ْثَمَت اَذإَف ءاَهَّل َّقَحْل َّنَأل ؛ِةَجْوَّرلا بّلطب ُهْنَع َلاَعَت هللأ َيِض در دمع ُهَلَعَف اَمَك

 ْتلَقَتْسَأَو ْتَفَلَح لكن ْنَِف ؛ ؛َفَلَح ءُتْنِطَو : َلاَق ْنِإَف «يِضاَقْلا ىَلِإ ُهْنَحَفَر

 .اهيع عيملاب جو نم خللا لشي امك علل

 َناَك ةَباَصإلآ يف ٍِناَجْوَّزلأ فَلتْخأ ْتْيَح :ٌةَمِتاَح
 ْ : َلِياَسَم يف لإ ؛ . لضألاب

 00 همم

 كَم امك ْنيْنِعْلا : ئلوألا

 هج امرأ ىف ٌيهْلاَكرْهَ «نَلْؤَمْلا : ُةَيناَكل
 ها اس -هر ماس 206 0 هم ه2 2 22 م هميم ب هم

 ْتَضَقْنَأَو اَهَقَراَفَو اَهَتَطَو َلَّلَحُمْلا َّنأ اَنالَث َةَقَلَطُمْلا ِتَعَدَأ اَذِإ :ةَئلاَثلآ
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 .لّوَألل اَهْلَحِل اَهِنيِمَيب َقَّدَصُنَ َئْطَوْلا َْذَحُمْل رَكْنأَ اَهّنَدِع
 رم

 نذل ؛ هنيميب قَد ُهُئَرَكنََو 4 اَعّدأَف ِءْطَوْل مَدَعب اَهقالَط َقّلُع اَذِإ :ة ةَعِباّرلأ

 لك ءاَعَب َلْضَألآ

3 

0 

2-2 

 لأ َن 0 ١-6 1

 هل

 1 3ك

 ُةْعِجاَرُيلَف اَهَداَرَآ ْنَم .«ٍجاَهْنِمْلأ ِحْرَش» يِف ئَرْخُأ ا ٌرَوُص ُتْرَكْذَو هه 1 0



 0 ا ٠ ها و

 | قادّصلا ىف ] لصف
 07-292 . هسه 8 7 7

 « حاكنلآ ْيِف ِرْهَمَلأ ةّيِمْسَت ُ ٌتَحَتْسُيَو

20 

 يقادصلا يف قادّصلأ ذ لصف
 9م ََء 9 - 5٠

 حاكتب َبَجَو ام :اَهِرْسَك ْنِم ٌرَهْشَأ د 3 وأ |
 تى

 الأ حّتفب َوُهَو +

 . ٍدوُهَش عوُجُرَو عاَضَرك اًرْهَق ق عْضُي

 ؛] * هل نقص ةسنلا دلآ اواو # : :ىَاَت هلْ هُوَ عاَمْجِإلأ َلْبق هيف ذ ُلْصَألأَو

 دمع دج حاولا َكِلَِب ْتطاَحمْلَ ةَأَد بم أ نم ةِطَع : ْىَأ «[1 :ةيآلا /ءاسّتلأ ٌةَروُس

 :ُةَنوَُسُيَو َُنوُدُحَي لاجل يف اوناك ْمُهّنأل ' ءاّيلؤألا :َليِقَر «َنيِرتكأل

 ذخَأَت اَهَنَأكَف ريك وأ اَهب ِهِعاَبْمتْساَك جوَزلأب ٌعتْمَتْسَت ٌةأْرَمْل ند ؛ ةلخن

 ؛روش 41 4 نهرو يرش ماو » : نَلاَعَت ُهُلُوَقو ءِلباقُم يَ ْنِم َقاَدَّصلأ

 (ٍديِدَح نم اًمتاح وَلَو ْسِمَتْلا» : جيورَتلأ دي ديرم ] يي ُهَلوَقَو 7٠١[ :ةيآلأ /ءاَسّنلَأ

 وُبَأَو !1416 :مُقَر ٠١40/5 ٌدِلْسُمَو ؛4847 :مُقَر 053 ُيِراَحبْلأ] ٍناَحْيشْلَأ ٌةاَوَر
082 

 41١97 1 مقر 57 كلو 477901 مقر ل ُدَمحَآو ١ : مقر 0770/1 َدُواَد

 . 114175 :مُفَر 0375/9 ْنَقََتلاَو 80 : م0 يامتلاو 111١ يا
 ا ِبْلُص (يف) َةَجْوَّرلِل (ِرْهَمْلأ ةّيِمْسَت) جزل (ُبَحَتْنْيَو)

 ؛ِةَموُصْخْلل مَآ ُهَنألَو ُْنَع احا لْخُي مل هل ُهنَأل ٍءِدْقَعْلا : ْئَأ

 . كي ُهَل اَهَسْفَ اهَسْفَن ِةَبِهاَوْلأ حا َهبْشُي

 رمل ُركذُهَل بحسم هنأ ةتَمأ هدب جر اذ ديل نأ ادله نم َذَحْوُيَو

 ذإ ُدَمَتْعُمْل َوْهَو «(ريبكْل ْرّشلآ» خّسن ضْتل اَعَبَت (َةَضْوَرلَأ» يف اَم َوُهَو
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 ١١48 » عاَجش يبأ ٍظاَفْلأ لَح يف ُعانفإلا )

 هه مس ماع

 0 3 املا : َءاَبْضْأ ةثالثب ُهْيَمْلأ بَجَوَو ُدَقَعْلَ َّعَص َمَسْي مل ْنِإَ

 َنيِرْحآَبْمْلا ضْعَب كلذ يف َفَلاَح ْنِإَو ءَكِلَذ يف َرَرَض ال

 نم اججوُرخ قادَصلأ نم انيس الإ مدي ىَْح اهب لشي ال ذأ نس سيو

 اذقتلا حصا نم ُدَقَعْلَ َيِلخَأ نب اًقاَدَص ) ْمَسي مَنِ ُهَبَجْوَأ َْم يفالخ

 هم

 اَمُهدْيَغَو يَلَويُمْلَاَو ُيِد زَاَمْلا هب َحّرَص اَمُِةَماَركلآ عم نكنل ٠ عاَمْجِإلأب

 رَوُص يف ةَيِمْسَتلأ ُبِجَت ْنَقَو

 فصل ٍِئاَجِْيََِكوُدَ وَ فوصل ةَرِئاَجريغةْوَرلا ِتداَكاَذِإ : لوألا
 َْلَو اَهَجّوَرُي ْنَأ اَهُيِلَوِل ْتَنْوَأَو فْدَصّتلأ َةَرَياَج ْتَناَك اَذِإ :ةَيِناَنلَ

 هليِكَو وأ َوُه اَهَجَوَرَق ءْنضَوَقُت
 ٍفُدَصّتلأ ِرئاَج َرْيَغ ُجْوّرلأ َناَك اذ : ةئلَثلَ

 امي ةَجْوّرلأ لْثِم ٍرْهَم م َلكَأ ىلع ةولا هِذلَم يف َقاَمتالآ َّلَحَو
 وُجَي آلَو هْيَلَع ٌقاميال َعَقَو اَمب ُهَئَيِمْسَ ُنّيَعَنَض نم ٌرثْكَأ ىَلَع اَهاَدَع

 . ُهْنِم ُهٌؤالَخإ

 لثملا َرْهَم ْتَّقَحَبْسأ َةَضْوَفُم ْنكَت ْمَل ْنِإَف «ةَيِمْسّتلَأ َنِم ُدَقَعْل الَخ اَذِإَ

 «َلَعَفَف ِِرْهَم الب يِنْجَوَز : ايلول َديِشَر تلق نب ةَصْومُم تناك نإ (و)

 : اهنِم ٍدِحاَوب : ْيَأ (ءاَيْشَأ ة ةثالثب ٌرْهَمْلا َبَجَو)

 َلْبَق (هِسْفَن ىَلَع ُجْوَّرلأ) ُهَرَدَقُب : ْيَأ «(ٌةَضِرْمَي نأ) : لول



 (١١ ٌتنيِبْرْشلأ بيطَحخلا َدَمْحُأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 وح يسال

 و
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 سأل 2
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22 
 اا
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 هانا

 دعي اَهَلَو ءاَهِسْفَن ميِلْسَت ْنِم ٍةَريِصَب ىَلَع َنوُكَتِل اَهَل َضَرْفيِل اَهِسْفَن ُسْبَح

 اّمأ :دَقَعْلا يف ىََسُمْلاَك َلاَحْلا صوُرْفَمْلا ٍميِلْسَمِل اهِسْفت ُسِبَح ْضْرَمْل

 .ِدْفَعْلا يف ىَمَسُملاَك ُهَلاَهسْفَت مَ اهل َسِيَلَف لَجَوُمْل
 هب َضْرت | آ ْنِإَف ءاَهَل َّقَحْلأ َّنأل ؛ج زل هْضِرْفي امِب اًماَضِر ُطَرتشُيَو

 امأ «لثِمْلآ ٍرْهَم َنوُد َضَرَ اَذِإ ُيِعرذألآ َُلاَ اَمك اَذلَهَو ؛ ْضضَرَفي هي مل هك
 ٌرهَم هنأ نأ ىلع َُنقَدَصَو اه ُهَلَدَبَو دلل دقت نم الاَح المرهم اهل َضَرَ اذ
 . ٌتَبَع ُهَل ؛اًماضر ا

 لل ؛ لثمْا ِرِفَم ردع ٍرْهَم ىَلَ اَيَضاَرَت ُثْيَح ٍنْجْورلأ مَع طرت
 َقْوَفَو يِضاَيلَأِب لُجَوُم ُضْرَف ُزوُجَيَو ءاَمْهُّدَحَأ ُبِحاَوْلأ لب 0

٠. 

١ 

 و6

1 

6. 

 د

1١ 

31 1١ 

 َنِم ُجْوَّزل تأ اَذِإ | ميال ُهْضِرْفَي أ) : ِهِلوَقب هْيَلِإ َراَشَأ اَم : يِناَثلَأَو
 ُلْصَف ُهَبِصْنَم َّنَأل ؛ ؛ ٌضَرَفُي رك يمول ثق يع ؤأ ءاَهل ضْرفْلَ

 مَيق يف اَمَك ٍدلبل ِدْقَت نم ًاَلاَح ْمِكاَحلأ ؛ ُهضِرْمَي ْنِكلَو «ِتاّموُصْخْلأ

 ًًه 000 ه5 .هم 7 7 مو م

 ّنأل ؛كلذب ةَجْوَّرلا تّيض ِمَو ْنِإَو ٍدِلَبْلا دقن رْيَمِب الَو الُجَوُم ال ت تافلتُملا
9 

 ضيق ُريِخَأَت الاَح ُهَّضَر هاذ اَََو للا دقت نم لاَح لَم ماَرلإلآ هَبصْنَم

 مق كوة ا فم ذه نهرو هاه وحلا نأ يابحر اهل لب
 0 < ٍلثمْلا رقم 36 ب مِكاَحْلآ مل ُطَرَتْشُم

 هيِضَْي ام فالخ ُّنأل ههِلاَم ْنِم َيِبتج أ نعد ٌحِصَي آلَ ؛ريسَمْلا تْواَعَتلأب

 ساب -5000 8 .ُدَقَعَل



 َلْبَقَو ٍدْفَع َدْعَب يقالطب ٌرَطَشَتيَف ٠ ءِدَقعْلا يف ئَمَسْمْلاَك ٌحبِحّصلأ ُضْوَفْلاَو

 . كال نم ْمأ نينو نو صل ناك اوس هع

 ضي يف ْوَلَو اًمَأَطَي نب اهب ٌلْحخْدَي ؤأ) : هِلوَقب ِهْيَلإ َراَشَأ اَم : ُتِلاَلأَو

 2 ْرَشِب اَهْيَطَو يف ُهَل ا ْتَنذَأ ْنِإَو (ِلئمْل ُدْهَم) اَهَل (ُبجَبَم) ٠ ري وأ مار َرْخِإ
 نا ىلا ل

 و

 . ىَلاَعَت هلأ ّقَح ْنِم هيف اّمِل ةحابإلآب ُحاَبُي آل َءْطَولآ ّنأل ِ؛رْهَ الن

 لإ فَلا ني لما رهم ْنِم رك ِةضْوَمُمْلا لثم ٍرهم يف ُريُمْلاَ

 َبَجَوَف «ٌفالْنإلأ هب َنَرتفأَو ِهِناَمَض يف ِدْقَعْلاِب َلَخَد َعضْلا َّنأل ؛ِءْطَوْل

 . ٍدِساَف ِءاَرِشِب ضوُيَقَمْلاَك ككل

 ِنْيَجْوّرلَأ ُدَحَأ َتاَم ْنِإَو َرطَش اق ِءْطَوَو ضر َلْبَق جزل َقَلَط ْوََو

 يف اَذُكَف ءَمَسُمْلآ ِريِرْفَت يِف ِءْطَولَك ُهّنأل ؛ لْثمْلأ ُرْهَم اَهَ َبَجَو اَمُهَلْبَ

 . ضيِوْمَتلأ يف لثمْلأ رْهَم باجي

 ؟ِتْوَمْلَأ وأ ٍدْقَعْلا ٍلاَحب وأ كم امك ٍرثكألاب اَنُه لمْ ٌرْهَم ُرْيتْعُي ْلَعَو
 رع ريس
 هه هاكص ن2

 لخد َعضْبلا نأل ؛ الو نحر ءحيِجْرَت الب ااَهِلْضَأَو (َةَضْوَرلَأ» يف ٌهْجْوَأ

 . ءطَوْلاك ِتْوَمْلأِبِهْيَلَع ٌرقَتَو ٍدَقَعْلب هئاَمَض يف

 .فالخب اقم تس وش لبق هنن كك وأ ُهَنمَأ ُدّيَسلآ َلَتَق ْوَلَو

 زفت شيال وخلا لبق هس ةزخلا تلت أ ئينخأ اهل

 و تنل طفلا كر هةَداَع اَهلْثم يف هب ُبْغْري اَم لثولآ ٌرَْم

 . حاكتلآ يِن ِةءاَفَكْلآَك هب ٍرحاَمَتلآ عوف ل

 عما امس



 ١ 08 ٌينيبَرْسلا بيطخل أ دّمحَأ ِنْب ِدَّمَحَمْل ٠ 05 | نك ٠ 002 6 سهم 000 م هم َ

- 

 غل 0 2 ا

 ؛ٌدَمَتْعُملأ َوُهَو ,برعلأك ِمَجَعلآ يف َكِلذ ٌراَبتْغأ َنيِرثكألا مالك ٌرِماَظَو

 ىْيَلِإ ُبَسْنُن ْنَم ُبَرْقَأ ئَعاَريَف ءاَقَلْطُم بَسّنلأب ُفِلَتْخَت ِتاَبَعَبلأ َّنَأل
 نيبال تام م بل مث نول عأ آب مف بل مث نوب ٌتخَأ يره معلب
2 

2 َ 

 ٍماَمعَألا ْثاَنَب مث «ةهجب يِلدُملَأ ىَلَع ُمَدَقُي ِنيتِهِجِب يِلْذُملآ ّنَل ؛

 .بأل منن
 ِتاَدَجْلاَك ٍماحزألا ِتاَوَذ ٌريَتغأ َةَبَصَعْل عءاسن ٌراَبَتَغأ َرَّذَحَت نِإَف

 أ َدُهَنَأَل ؛ِتالاَخْلأَو

 . لاول ْتاََ ف تاَرَحَألا تا ُتلاَكْلا هن ُتاَدَجْن

0-4 
 ع

 بل م
 وَيَا

 2 ملأ ٍماَحَْأل ِءاَسِن ْنِم ُمَدَقْيَو «بْناَجَألآ نم لو

4 
2 

 يف َنوُروُكْذَمْل ماَحْرَألآ وُوَذ آل ّمألآ ُتاَباَرق اَنُه ماَحْرألآب ُداَرْملآَو
 و

 ضال يف عوامل نيش ألا اه
 ها 2 اًمَحَجو 4 . 7 2700 سمس سام ور ةرعلر
 ٌةَراَكَبَو ةَحاَصْفَو 5 َو ُلاَمَج ف َءَو هَفِعَو ٌنرِس ٌمدَقَت اَم َمَم ُْريَتُْيَو

4 
 و سوس 2ع 0 ه هوس هه 00227 3 و

 ْفلَتْخَت َروُهْمْلا َّنأل 0 أك ٌضَرَع هب فلتخَأ اَمَو ةَوُيِتَو * 6.

 امُهاَدِإ يف يه ِنْيَدَلب ةَبَصَمْلأ ُاَسِن َناَك ْنَ ُدَلَبْلأ َكِلَذ َعَم ُرْبَتْعُيَو

 تاّيبْجَأب ال نهب ٌراَتغالاَف ئَرخأ ِةَدْب ّنُهَّلُك َّنُك ْن دِإَف ءاَهِدَلَب ِتاَبَصَعب ربع

 . اَةَضْوَرلَأ» يف ُهَلاَق امك اَمِدَلَب

 ةنؤك ّحَص اَم لك ُهطباَض ْلَب «(ٌدَح ِهِرتكأل آلَو ٍقاَدَّصلأ ”لقأل َسْمَلَو)



 ؛ عاَجْش يب ِظاَمْل ّلَح ىف ٌعابفإلا » ١١و
2 

 20 م هر ور
 3 ةَموُلْعَم ةَعَفْتَم ىَلَع اَهَجَوَرَتَي ْنَأ ُروُجَيَو

 لومي آلام دفع وَلاَ ال اَمَو اَقاَدَص نو ّحَص اًضَوعُم وأ اضَوع اَعيِبَم

 اَذَكَو ءِلْئمْلا رهَمِل ُعَجْرُيَو ةيِمْسّتلأ ٌحِصَن مل ةطنِج َََّبَحَك ِلَوَمَتُمِب م ؛ لياقُي الَو

 فس يف هب لاقت رطأ قح تل عيال ري كَ ل ات اهتدضَأ اذ

 : هِراَزإ ىَلَع َجيوَرَتل َداَرَأ يِذَّلِل لَو هل ارق التم ْيِشَكررلآ ُهَلاَق امك رز

 : مقر «(ٌيِعِفاَسلأ ُدَْسُم١] «َّكَل َراَزِإ و َتْسَلَج اَهاَّيِإ هتئطْعَأ نإ اذنه َكّراَرِإ»

 . اًقاَدَص ّحَص اَعيِبَم حَصاَم : اَنِلْوَق يف ٌَلِخاَد اَذلَهَو ل

 03 سيو

 سحا ©

 هلآ
 8ع

 ةفينح ىبأ ف فالخ ْنِم اًجوُرُخ ْمهاَرَد ِةَرَشَع ْنَع ُرْهَمْلا صَقْنَي ال نأ َُسُي

 ٌقاَدْص | او ءِاَجْوَرَو ها ةَفدْضأَك مهو ةئو سمح ىلع دي 5

 رك نزلا يفاجأ نم الكف راسهم عجل ةين ةّبيِبَح ّمَأ

 ,ةَراَجإلا ٍدَقَعِب ىَفْوَتْسَت ( ةَمولْعَم َةَعَمْنَم ء اَهَجَوَرَتَي نأ و١

 عقلا يريم دق نإ عوختو ياو ب طوق وب يت

 ٍنِإَو ءاَهْنِسْحُي ْنَم اَهَل ٌرِجَاتْسَيَو ٌراَج ِةَمْذلآ ين َمَرَْلاَو اَهْنِسْحُي نكي ْمَل نإ
 . هِزْجَعِل حَصآلآ ىَلَع ّحِصَي ْمَل هِسْفنب َلَمَعْلا مرت

 هل

2 

 اَقاَدَص َنوُكَت ْنَأ ُحِصَي لَم ةَلوُهْجَمْلا ُةَعَفْتَمْلا ة ةَموُلْعَمل ٍدْيَقِب َجَرَحَو
2 

 . لثملا ٌرْهَم ُبِجَي ْنِكللَو
 ل

 هل

 اَهِرْيَغَو ِةَحِتاَفلأَك ُُمّلَعَت ُبِجَي اَمِل ٌلِماَش َّمَدَقَت اَميِف ٍميِلْعَتلَ ةدطإَ

 مَّرَحُمب َنسْيَ امم كلذ ٍرْيْغَو طَخلاَو ِرْعْشلأَو هَقِفْلَأَو ِثيِدَحْلأَو نآََْلِلَو

 ٌحَصَأل ىَلَع اَهِدئَعِل اَذَكَو ُةُميِلعَت اَهْيَلَع بِجاَوْلآ اَهِدَلَو ْوَأ َيِه اَهِيِلْعَتلَو



 هاه و ا. هاث داداه هه. د. د. دو ادسهأو عداه ده ده هاو ده هده هج واو واه هاو و د. و و ده ودق د.« د. دواه هاه اه دق وده اه اهلاه

 اَهَمَدْضَأ اذإ اّمأ ءاَيِقالطب اَهِرْيَغ ُميِلْعَت ُرْذَعَتَي ال اَذلَه ىلَعَف ؛(ةَضْوَرلآ» يف

 أ ؛ةعيت رت الو هرقذ ذنب تلا لق لع بش هني
 .اهب ةوالتخأ ٌروُجَي ب ال ِهْيَلَع َهَم ٌَمَدَحُم ْتَراَص

 يَ ةيبْجَأ ْتَراَص ِهِذلَهَو ميت اَهْيَلِإ ُرَتلآ حاب هيب ةيببجألا : ليق ْنِإَف

 هل 2 7 مام وحتلرس م هك هماو هد و

 دو ع مُهَنْيَب لَصَحَو رخآلأب مآ تقلعَت ِنْيَج ولأ َنِم الك نأب بيا

 ساد ساس م معضص 32 1 سو هم 7 2 070

 ةَّدَق نإف  ٌىبنجالا فالخب «ةنتفلا بل 2 عنتماف ةَمْيّلأ تيوقف

77 

 يزوج تقتل فب ةق َوْلَأ

 ةَءاَرِقَك ُبِجاَوْلأ ُهيِلْعَتلَأ َوُه ُهَل هل ولا زوجي يذلا مقتل ارم : ليقَو

 . ٌنيكبشلآ اَذلَه َحَجَرَو «بِجاَوْلآ رْيَغ يف ُهَلحَم انه اّمَف ٠ ةَحِتاَفْل

 : ينج يفالخب دَرْمَألِ ٌصصاخ َرظْنلا ٌرُوَجْي يِنْلأ * اُعَّتلَأ :ليق

 .ُلَوَألَآ ُدَمَتْعُمْلأَو :ُنّلَحَمْل وجلال مج

14 

 اما

 دلل 9 أ ساس. ريد سام 0 2 سأل مع وع 6 اس سا اسو مخ ه2 ٠ د يعبد ص 11 7 7 ني 2 و - 6 0198
 تناك ن اهب ةّولخلا مّرحت مل ول اًهنأ قباَسلا - مهفا . ةيبند

 هت

 0 ا ل 1 اَض هآ يدش اص ا ١ عشت ال وبْعَص
 ردعني ل اًهَككن و 2 رب رحم تر و ؛ ىهتسن ةريعص

3-7 59 

 هاء رو 0
 . كلذك َوهَو ؛ 3 | 03 <٠ ل رع

503 

 3 2 هاشم 2 مسر ل هم م ها 00
 سس 4 هس ل 3 0 00 هما نك وعم ه سمو م فا و

 الإ اهمالسإ نإ خص ِن ميلعت ةّيباتكلا هتجوز قدصأ ْول و
 هت



 ْهَمْلأ فضن لوخُدلأ َلْبَق قالّطلأب طقْسَيَر

 ةفارتوأ الشأن ناف امقد للا وأ ِةاَرْوَتلأ ميِلْعَت اهَقَدْضَأ ْوَلَو ءالَ
24 

1 
 ص

 ام

0 6 

1١ 5 

 ُهاَوِس اَهَل َءْيَش الق ٍميِلْعَّتلآ َدْعَباَنْيلِ انمل 6م 3 -

 قل يي ِنْيتداَهّشلِل اًميِلْعَت ةئياتكلا َقَدْصَأ ْوَلَو

 . يِعَردَالآُهَلاَق اَمَك ف لَ

 َلْبَق) .اَهَِبَسب آلَو اَهْنِم آل ءْثَدِجُو ِةَقْرُق َلُكِبَو (قالطلأب طْقْسَيَو)
 ْفضِن) .ُهَل اَهّمَأ ؤأ اَهَل هم عاَضْرِإَو ِهِناَعِلَو ِهَتَّدِرَو ِهِمالْسِإَك (لوخّدلَ

 ةدوش ١1 4نهوُسَمَت نأ ِلَج نم ٌَنُهوُمُتَلَط نإَو ا : ةيآلد يقالّطلا يف اَمَأ ؛(ِرْهَمْل
 اًهنم ٌتَدَِحَو ىتلأ قرف اَكَأَو ِهْيَلَع سايل يقاَبلأ اَكَأَو ؟ [؟ 31 : ةيكلآ /ةّرقَبْلا

 وأ هبيعب اَهْحْسَف وأ اَهْيَوَبَأ ٍدَحأل ةْيِعَبَتلاِب وأ اَهِسْفَتب اَهماَلْسِإَك ٍلوُحُدلآ َلْبق
 طقس اهي ِهْحْسْفَك اهِببَسِ ْتَدِحُؤ وأ ةَريِفَص ُهَل َةَجْوَر اًهِعاَضْرِإَ اَهِتَدِر

 ؛َرِكذ اَم لك يف لثمْا َرهمَو َحبِحّصلا َضوُرْفَمَ آ وأ ًءاَد َدتْبَأ َمَسُمْلأ َرْهَمْلَ

 َضَوَعْمْلا ِتَفَلْنَأ اَهَّنأَكَف ةَقْزَملل تخش يب سانا يم ناك إن

 يه اَهَناَكَف اَهبيعب ُحِساَفْلا َوُه َناَك ْنِإَو «ٌضَرِعْلا طقْسَيَف ميِلْمَتلأ َلْيَق

 ' ٌةَكِساَفْل

 0 .لفتلا طنب "ركل ٌلَهَف ءاَعَم اَدَتْرَأ و ةيبنت



 .م هاو اه هو اوافق راقد روادهاع عاو ا هاه سه اه فاو« فه واف هاو فاق هواه راو دقاق هو هو هاشم هم قو دعاوأو ههه ههه

 .ُهُجْوَأَوُهَو ؛ ؛ْمُهَرْيَغَو ٍنوُرَصَع يبن آو ُتِقِراَمْلاَو يَلوَْمْل ينال

 ْتناَك نأ رم ُرْطَس اهل ْبحَبْمَ نإ همم ِءْطَو لب ٍَفَلَطْمِل بحي : هم
 : ئَلاَعَت وَ َعاَمْجِإلَأ هيف ٌماَمِإلَأ ئَعدَأَو ةْئَش اَهَل ْنضَرْفُي ْنَلَو َةَضْوَفُم

 م4 مر

 «فيتت يؤ نه شرفت أ فوشست لامة الأ مقلط نإ ُوَتلَع حاج اَل »
 لَ موُمُحِل رهظَألا يف ٍةَءوطْوَمِل اًضْيَأ ْتَجَي و ألا 151 :ةيال بأ ذر

 يحج نأ «ء[141 واقل رع ا 4 فيتا اك تت لَو © : ىَلاَعَت

 ٍنْبَجْلا ِنَع قالّطلآ الَخَت ٠ عضل ٍةَعَفَْم ٍةَعَمْتم ِءاَفيِتْسأ ِةَلَباَمُم يِف َبَجَو ٍرْهَمْل

 راج فا ناك اهل مَ هش «ْفْضَنل اَهَل َبَجَو ْنَم فالخب

4 
03 0 

 5 65 2م عم 2 ه0 تال 2 هه 78 هو ا

 ملعلا نع ٌءاَسْنلأ لفغَي امم ةَعْتُملا َبوَجُو َنِإ :(هيواتف» يف ٌيوَونلَأ لاق
 ل 0 ١ 0 000 ديو نا

 141 م هر 0. 2 - 00 8 هب 0 2

 . كلذ َنفِرْعَيِل اًهيكح ةعاشإَو َنُهفيِرْعت يَبنَيف ءاَهب

 باجي يف يقال هناَعِلَو ِهْيدِرَك جّْرلأ ني تناك ْنآب اهب ل فلو 0

 هلع رص سرس 6س

 ين اعزانت نإف ذلة مو تعزو ات نع تلال بو

 5 ْنِم اَمُهَلاَح اًرببْعُم ٍلاَحْلأب ُقيِلَي ام ٍبَسَحب ِهِداَهْتْجَأب يِضاَقْلأ اَمَرَّدِق

 ُيِمِرْيَجْبْلا .هرخآ ىلإ ٠ . ةقْرفِب ٌبِجَتَو : ْخَسْتلأ ضب ب يف 00220



2 

 « عاَجش يبأ ٍظاَفلأ َلَح يف ٌعانقإلا ١ ١٠ا/ك

 عوكم يع 2 ٠ نا

 [ سرعلا َةَميِلَو يف ]لصف

 2 ةَيَحَتْسُم سّدُعْلا ىَلَع ةَمْيلَوْلاَو

 عسل لع َنُهَوُعيمَو :ىلاَعَت ِهِلْوَِل اَهِتاَفِصَو اَهِبَسَنَو ِهِراَسَعِإَو جْوّرلَأ ِراَسَي
1 

 2و حمص ص هس -

 3 . 78١[ :ُةيآلآ /ةَرَقبْلا ةَروْس ١1 4 مر دق رتقملا لَعَو مر

 ريس رس

0 
35 

3 5 

 ع2 بما عع "0

 [ سّرعلا ٍةَميِلَو يف ] لصف
 ء؟ركمض ل و ف 2 سا "ير م 0 2 ء مدلك مذ

 ءملّولا نم ّيرهزالا لاق امك اًهقاقتشاَو ةميلَولأ ماكحأ يف عرش مل
 هت

 ذختي ماعط لك ىلَع ٌعقت َيِهَو ؛ِناَعِمتْجَي ٍنْيَجْوَُرلأ نأل «ٌعاَمِتْجالَأ َوُهَو آم 1 6 سمس < هس هم ىهم 5ك ل هي برقر 2 و
 يف َةقَلْطُم اَهلاَمْحَتْسآ َّنِكَل ءاَمِهرْيَغَو ِكاَلْمِإَو ٍسْرُع ْنِم ٍثِداَح ٍروُرْسِل
 . ٌرْهْشَأ سْرْعل

 :اهِناَكْسِإَو ءاَّرلأ ْمَض َعَم ِنْيَعْلا مَضِب ءسْرْعْلا (سّرْعْلا ىَلَع ةَميَِولآَو)
 0 ٌيراَتْلا ىِفَف «اْمِفَو لْوَ ل ُهْنَع اَهِتوُيدِل ٌةَدَكَوم (ٌةَيَحَسْسُم) ةَجؤ َرلأب انتبالا

02 
 ع

 وأ .ه
9 

1 
 وك 3 0 66 0 معا < ٠ 6م هس ا
 هناَو ء[51075 :مَقَر «ُيِراَخْبلا] ريعش نم نْيَذَمب هئاَّسن ضعب ىلع ملؤأ كي هنأ

 20 0. - يي وكءعر . مالا هع 000 عر 00 نا 6 َُ

 ٍناَمْحَّول دئعل لاق هنأَو 0468 : مقر ُيِراَحْبلا] ٍطِقَأَو ٍنْمَسَو رمتب ةّيِفَص ١

 .[ة١ هو ه٠ : مقر ٌيِراَخُبْلا] (ةاشب ْولَو ملؤأ» : حّوزت دقو يفوع نب

 2 نا هيب 6 31 2 ار سام روع مر 00-0

 ِءَْش أبو ؛(هيبنتلا» لؤقل ءٌةاش لاّمكلا ّلقأ ُداَرْمْلَاَو : ئئاشنلا ل

 َراَج ماعلا نم َملْؤأ



 2م هيه هر. 0 0-1
 ١ اال ٌينيبْرْسلا بيطخلا دمحأ ِنْب ٍدَّمَحَمل

2 

 ٌةَبِجاَو اَهْيَلِإ ةَباَجِإلَو

2 
 ع

 و هنو لني فنا نيج زب عشر اهو ذأ

 0 ىَلَع ْمِلوُي مل هي د «ِلوُحُدل
 لقفل تفل ِدَقَعْلأ نيِح ْنِم اَهْيَلِ

 دلع دي د

 : مكر 1584 /ه يِراَْبْلا] !نْيَحِيِحَّصلا» ربَخِل اَنْيَع (ٌُةَبجاَو اَهْبَلإ ةَباَجإلاَو)

 يف ُنْئاَسّنلَأَو ؛الال+ :مُقَر 240 / َدْواَد وُبَأَو 41519 :مُقَر 030٠٠61 /1 ٌمِلْسُمَو ؛ 14

 ؛ 1187 :مَقَر 047/5 ٌكِلاَمَو ؛4911 :مْفَر 7٠١/1 ُدَمْحَأَو ؛5704 :مُفَر 301١/6 ؟ئربُكلا»

 ُديَحَو اَهِتأيْلَف ةَميِلَوْل ىلإ ْمَكَدَحَأ َيِعُد اذِإ» : 107914 :مُفَر 39١4/1١ َناَبِح ُنْبَو

 : مهر 287 /* َةَناَوَع وُبَأَو : مقر 24917 ١/ ٌيِدْيَمُْحْلاَو ؛ ل7 :مقو 0٠٠9/50 ٍمِلْسُم

 ْنَمَو ُءاَرَممْل ُكَرُْتَو ٌءايِْغَألآ اَهَل ئَعْدُت َمِيِلَوْلا ُماَعَط ٍماَعَطل شا 11
 . (ةَلوُسَرَو هللأ ئَصَع ْدَقَفَ وعدل جيم

 يف اَم ُهُديَوُيَو ْمُهَدْنَع ٌهَدوُهَْمْل اَهَّنأل ؛سُْدُعْلآ هَمِِلَو ُداَرُمْلَآَو :اوُلاَق
 ُدَمْحَأَو 4١1914 : مقر .517/1 هَجاَم ُنْبَأَو 2084 مَ 03١0/١ لَآ (نْيَحيِحَّصلأ»

 1١4546[ :مْفَر 27371 /19/ ْيِقَهئَبْلاَو ؛4187 :مُفَر 209/8 َهَناَوَع وُبيَأَو ؛8الا“٠ :مْقَر لا”

 .(ْبِجْيِلَق سْرُع ِةَمِيِلَو ىلإ ْمُكُدَحَأ َيِعد اذإ» : اًعوفْرَم

 سس اَدَمْحَأ ِدئْسُم» يف اَمِل ٌةَبَحَتُْم اهيل َباَجِإلآَف «ِمِئَوْلا نم اَهُْيَع اَََ

20 

 نات ىلإ ٍصاَعْل يبأ ْنْبَأ ُناَمْثُع َيِعَد : لاق «ِنَسَحْل ِنَع لالة : مَقَر

 . ةئكك هلأ لوُس َر ِدْهَع ىَلَع ُهَل ىَعدُي ْنَكَي مل : َلاَقَو ءْبِجْيْمَلَ



 « عاَجش يب ِظاَفْلأ ّلَح يف عاقل » ١١و44

 ا م #0 6 2 03 وة

 نإف «ةَباَجإلا بوجو ٍطوّرش رثكأ الإ هب َراشأ (رذعل الإ) :ُهَلْوَقَو
0 7 7 ْ 

 :ةَريِثك هطو رش

1 

 2 2 2 2 هّءص هّيرمص ار ل يف 3 0ع

 «.. .ماعطلا ٌرش» :ربخل «مهانغل َءاَينغَألا ةَرْعَّدلَأِب ٌصخَي ال نأ :اًهنم

 . [01ا// : مْفَر «ئِراَخْبْلا

 ْنِم ُنيِلَولَأ اَمْذَحَتَأ ِنِإ ْمَحَن ؛فّوَصتلأ َقلَطُم يِعاَدلأ نوكي نأ :اَهْنِمَو
 . ُبوُجْوْلأ ٌيِعَرْذألا ُهَلاَق اَمَك ُرِهاَظلأَف دج وأ بأ َوْهَو ِهِلاَم

 َحَتَق ْنَأك ءساَّنلآ يف ئَداَن ْنِإ ال هبئات أ هِسْفنِب َوُعْدَمْلا َنّيعُي ْنَأ : اَهْنِمَو
 َداَرَأ ْنَمَرضْحَيِل :َلاَقَو ٌباَبْل

 . ِهِفْلَح دب ئَضْرَيَو يِعاَدلآ ئَلِإُوُع ْءْدَمْلأ َرِذَتْعَي آل ْنأ :اًهْنِمَو
 4 هَ اَحَأ اي و وم 00 هني ؟ ال

 مث اَّمِحَر اَمُهِبَرَقأ َب اَجأ اَعَم اَءاَج ْنِإَف ُةُرْيَغ َيِعاَّدلَآ َقِبْسَي ال نأ اًهنِمَو

 .اًراَد



 ايد ٌينيبزشلأ بيطخلا ٌدَمْحأ ِنْب ِدمَحُمِل

 مه اه هاو عامه اود. عده ساو وأو د« در دو د. هواه اجه ياه عاق ءاقه هاف هاه هاو. ده ىو ساه ه ها هاه فاو هاه

 :هنَباجِإ ْتَهِرُك َكِلَْك َناَك ْنَمَف ٌماَرَح هلام ُرَثعَأ ْنَم ُهوُعْدَي ا ْنَأ اَْنِمَو
 ُةَباَجإلآ ُحاَبْتَو الق ّلِإَو ُهتَباَجِإ ْتَمْرَح ٌماَرَح ماَعّطلأ َنْيَع َّنأ َمِلَع ْنَِف

 ُبِجَت آل : ْنِشَكْرَّرلَأ َلاَق اَذَهِلَو ؛ةَهْبش هِلاَم يف َناَك اَذِإ ُبجَت لَو

 ىهتنأ .اَدلَه اَئِناَمَر ين ةَباَجِإلأ

 .ةَهْبُش يعادل ِلاَم يف َّنَآ ّنَّطلأ َلَع َبِلْهَي نأ َدُب ال ْنِكَلَو

 ٌمَرْخَم ِةَوْعَّدلآ عِضْرَم يِف َسْيَلَو ََيْجَأ َةأَرْمَأ يِعاَدلآ َنوُكَي آل ْنَأ اَهْنِمَو

 1 اهب لَ ْمَل َنَِو َرُعْدَملِل الو اَهَ
 ابلاَط اًمَّلَكَبُم وأ اًريّرش ؤأ اًقِساَف وأ اًملاَظ ىعاَدْلآ َنوُكَي ال ْنَأ اَهْنِمَو

 (ِءايخإلآ» يف ُهَلاَق ؛ِرْخَملأَو ِةاَهاَبُمْلل

 ُهُديَس ُهَل َنْذَأ ْنِإ ُهْيَمرَل اَدْبَع اَعَد ْوَلَك .ارخ ذَا َنوكي ذأ : اهْنِمَو
 ذأَو َِبَض ْنِإَف ءهبْسكب ُهُروُْضُح ّعْضَي هَل ْنِإ ُبَتاَكْمْلَأ اَذَكَو د : و يخف و

 ىَوْعَدلآ ٍةَباَجِإ يف هْيَلَع ٌروُجْحَمْلاَو ؛بوُجْوْلا ُمَدَع ُةَجؤَألاَو ءِناَهْجَوَف

 0 ل تقف مر

 و ©

 ةعاَججْلا كدت ىف صخ ركب اروُذعم َنوُكي الن اًهنمَو

 م م 2 نا ها تح ه- ري جب ع لاب

 ُهَتَسْلاَجُم هب ُقيِلَي ال وأ ءهروضخحب ئذأَتي ْنَم كانه نوكي ال نأ :اًهْنِمَو



ِ 
 ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَنْفِإلا » ١١مو يب ىبأ

 قا ده هاف مازاد ها واف ف دو دف هو واه ا« دساع هو .عاه هاو هاف. ساقه هاه 6. ماهو ده هاه واواه هاف هواه عافلاو

 ٍرمخلا بشك هروضخب لوزَي ال ٌركنم كانه نوكي ال نأ :اَهنمَو هم 0 7 ا ل و يضع ل كا سس ير كك .سع م
 و 2 رسل م 2 060 "7

 ةَلاَزإَو ةَوْعَد | ةُروْصُْح َبَجَو ِهروُضُحِب َلوُرَي ناك َنِإ «يهالّملاب برضلاَو

 ٍدولُج ُنْشْوفَو «قوُرْسَمْلَاَو ِبوُصْخَمْلَاَك ٍلالَح ٌرْيَغ َء شرف رَكنُمْل ْنِمَو

 .لاَج ٌرلِل ريِرَحْلآ ُْسْرفَو ٍوُمْنل

 .ٍةَدَحِمَو طاَسِبَو ضر ِرْيَغ يف ٍناَويَح ٌةَروُص َكاَنُه َنوُكَي ال نأ :اَهْنِمَو
 . وصولا ينل ؛لاَجرلأ يف 0 اَمَكَف ًءاَسنلأ ل 0

 هم >7 ع

 اَهِروُصَح ْنِم َتَف

2 

 3 ا
0 38 1 

 د ُْ 0 -
 هم ا 7 0

 ءنَلْوَأَو ؛م : جْوْرلَأ نذا نِإَو 5 يلع ُتِحَت ال ةلاق وأ ةمهت وأ ةبير

 عه ص 38# ” هرم وا و 2 تلاع 2

 ٍلاَجّرلأ َنِم بْناَجألا طالتخأ هيف رثك يِذَلآ ِناَمَّزلآ اذلَه يف اًصوّصخ

 ٌمولْعَم َو َوُه اَمُك ٌةَرْوَع َوُه اَم ب ةشكب ٍةالاَبم ريغ ْنِم كلذ لثم يف ِءاَم

 ِهاَبْشَأَو اَذلَه لْثِم ىَلَع مالكلاب ٌدِئاَر ٌءانتْغأ َيِكِلاَمْلا جاَحْلآ ِنْباَلَو
 ! ؟ٍجاَهَو ِهِداَسَف ٌرْخَب َداَرَو ُجاَبّسلآ هيف َقِرُخ ٍناَمَرب ُهَل فيكَ ِهِناَمَّز رابتغأب

 ٌوْعْدَمْلا َنِم ٍلْقَت ُمْوَص يعادل ىَلَع َّقَّش ْنِإَ نوصي اي طاح طقْسَت آلَ



 ١٠م ٌينيبّرْسلا بيطخلا َدّمَْحَأ نْب ِدَّمَحُمل

 [ ْروُشْنلأَو مْسَقْلا يف ]ٌلْصَف

 هلا هرب او كول 0 ا وب فيه ار هش
 ذي مل ذإو بيضا و ىلؤأ كرت نكلو طاق لجَيَو «حَصألا يف

 هدي َعَهَر اَذِإِهِدَلَوَو ِهِتجْوَرَك هِرْيَكلَو هِفْيَضِل ُكِلاَمْلأ َلوُقَ ْنَأَو فيِضْمْلل َوُعْدَي

 ىَلَع ُديِرَي الو ُهْنِم ىَقتكأ ُّنَأ نَّقَحَتَي جل ام ْيَلَع ُهُرْرَكُيَو ءْلُك : ماعّطلآ َنِم
 تام ثا

 ِلْضَمْل اَذلَهب ُقَلَعَتَت ةّمِهُم َلِئاَسَم ِهِرْيَغَو (ٍحاَهْنمْل رشا يف ُتْرَكدَو
 .اَهِتَحَجاَرْمِب َنسْأَب ال

8 

 عقمر 0.0 هكا م

 مكس سو 06 همم وك هم 0م سوء 2 م و د. ماكس
 اّمأ ؛ءئشلا تمّسق ردصُم ء نيسلا نوكسَو يف | حتفب مّسقلاَو

 رع وع 2 ص و م ٍِ صر م 0 0 م 71 7 روس ب رةو

 «زوشنلاَو ؛ نيميلا م او ف أ حتفب مَسقلاَو .بيصنلاف «رسكلاب
0 - 2 22 2 - 

 يس اك سس هس و و

 7 امال اَخْدَم الَق َءاَما 45 لد اجت ذأ .تحو ل 2 000

 ريغ ِءاَمِل لخ ءَءاَمِإ نك ْولَو تاّجؤز ْؤأ نيتجؤزل و
 هه و

 م و ىحك 2 00 2



 . ةَبِجاَو ِتاَجْوَّزلأ َنْيَب مْسقلأ يف ةَيوْسّتلَأَو

 (مْسَقْلآ يف ٌةَيِوْسَشلآَو) :ِهِلْوَمب ٌمْسقْلآَوُهَو «ِلَوَألآ مْسِقْلآ يف َعَرَش دَقَ
 «جّْزلا ىلع (ةبج ةَبِجاَو) ِرئاَرَحْل (ِتاَجْرلا) َو ِنيمَجَْزل 26 ِتيبَمْلَأ يف

 3 ؛ماَرْحِإَو ٍنْرَقَو ِقْثَرَو ٍٍضْيَحَو ٍضَرَمَك ٌرْذَع نهب وأ مهب َماَق ْوَلَو

 طولا ال نأ َدوُصْقَمْل
 2 ره . هر عم هم مم ًّ م6

 . ُنَسَت اهنكلل ءهِرْيَغَو ءطَوب عتمتلا يف َنُهِنْبَب وأ 2 , هيو 0

 اَتلْيل ةدحللف ةَمَأَو ةدخ ُهَتْحَت َناَك ْوَل ام ام (ِرئاَرَحْلآ» : ؤقب جَرَحَو

 ةبيَش يبأ ُنْبَأَو ع فاو هنا لحل دف تسيل دبلة ةَمَالْلَو

 .[15099 : مقر 456/9

 ْنَع ْتَجَرَح نب ِةونجَمَك مذ هب ب ْلصْحَي مل ْنِإَو ٌروشن َةَج ْوّرلأب َماَق اذِإَ

 َباَبلأ ُهَل هل خفت مَ ذأ هنْذِإ ريب هيك نو تَرَ نأ ءاَهِجْوَر ةَعاط
3 

 »دا
 ولا رص لس رع يع ه2 ع

 . ةقفن تست ال اَمَك ءاَمْسَق قحتْسَ :َن ال ؛اًهِسْفَن ْنِم ُهْنَكَمَت مل ؤأ ءَلَحَّدَيِل
7 

 ةقَح تيم نأل نُهَدْنَع َتيِبَي 2 دأب هِتاَج ْوَر ْنَع ٌضاَرْعِإ جْوْرلِلَو

 .ةك "ث ُدَلَق

 هنت ل ٍةَدِجاَوَك ةرُهنِصْخُيَو ُدهَدْنَع َّت تيبي ب نأ َنلَطعي اإل نأ ُدَسُي مم



 ١١م7 ٌيِنيبْرْشلأ بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 . ٍةَجاَح ٍرْيغِل اهل مْوُسقَملآ رْيَغ ىلَع لْخْدَي الَو دسرام ه2[ .عكشأت ه4 2 ماك هد نر

 17 ٠ - ت1 .ةهرس سا ى. مهام لمسه ل بهذ نيم 6. 06 هارت
 نم هيف اَمِل رخآ ضغي] يِضْنَب و ِهركْسَمِل اضغَب وعدي نأ الو ؛نهاضرب

 ْنَم ِنَكْسَم ِبْرَقَك «ٍضَرَع 1 ٍةَعْرفب وأ َنُماَضرب الإ شجوُملا صيصختلا
 . ئرخألا َّنو د اَهْيَلِإ يِضْمَي

 ْتْقَو ُهَّنأل ليلا اَراَهَن ُهَلَمَع ْنَمِل مْسَقْلآ يِف ٌلْصَألَو
 لي 0700 لع َلاَق ءشاَعَمْلا ُتْفَو هن مت ةدََْأ بَ

 ةيآلا /نْموُي روش ٠١1 © اًرِصْبُم َراَهَّنلاَو هيف أاوُنُكحْنَتِل
 4 ع ليكو نرعش كفو كا ُراَهَّنلا ٍسِراَسَك اليل ُهْلَمَع ْنَمِل ِمْسَقْلآ
 مسقي نأ ْزْجَي ْمَل , للأب ة َراَتَو راَهَّنلآب ان لمي فكل ءهيشاَعَم تف

 .ُةَسْكَع ئَرْخُألَو اًعوُبْيَم اَاَهَنَو بهية

 يمل اَهَل موُسْفَمْلآ رْيَغ ىَلَع) اَراَهَن (ْلُخْدَي ال) ُنْيَللأ ِهيْسَق ِهِمْسَق ُداَمِع ْنَم (5)

 0 «ةبوْنلأ ٍةَبِحاَص ٌقَح ٍلاطبإ ْنِم هيف اَمِل ٍذِينيِح ِهِميِرْحَتِل (ٍةجاَح
 و لس جا ل

 | اَهْئلَع لوُعدَمل بوت ْنِم َكِلَذ ردع ٌءاَضَقْل ولأ بح ةَبِحاَصِ ُهَمِرَل ُهْنكُم

 كرت فير وأ َةَقَفَت ميِلْسَت ؤأ و ٍهِذَخَأ وأ عام عْضَوَك ِةَجاَحِل ُهُلوُحُد
 مسعر وع 1 ع

 اَنْيَلَع فوطَي كي هللا ُلَوُسَر َناَك :اَهْنَع ىلاَعت هلل َيِضَو ةَِئاَع ْثيِدَحِل
 م 0 هَ '؟ 1

 يِتَلأ ىلإ ٌعلْبَي مح ءِءْطَو : يأ «سيسَم رْيَغ ْنِم ةأَرمأ لك ْنِم وُندَيف ءاَعيِمَج

 .[7 4756 :مقَر ءٌدَمْحَأ .اًَهَدْنِع َتيَِيف اَهُمْوَي َوُه 2 ًَء 2 و 5 0

 اط ْنِإَو ِةَجاَحِل َلَخَد اذإ يِضقَي اَلَو

 . َوباَّسلا ثيدحلل « :عاَتْمِتْسأ ّنِم ِءْطَو ئَوِساَم ُهَلَو َةَجاَحْل



 مانفع هاف اوأاف عاف ده ا. هاف ا مه فق ©« و واه عاهد © فشار ده ادفأو عاف هاه هاه هاف هداه ده و هده واهداف واه ة او اهلاو

0 0 
 3 ع ّ

 أ ا 1 5
 0 لا

 قيِرَحلاَو بقنلأ فْوَحَو

١ 

 0 ْرْغ ُهثكُم َلاَط نإ م 4 0 2 هو نال هنو ع 23 : ًُ

8 
 هك عم 7 معو م 0000

 ةثكم لطي مل ْنِإَو لوخّدلأب ىّدَعَ

 هايس ع ل 9# راع ل كوس ساس ساو هلو ٠ سورس ماس مس سسوس هكر

 ناكو نّمزلا ّرصق نِإَو ئصع ريغ ةَبون يِف اًهْيلع لخد نم َعَماَج ْوَلَو

 ٌفَصوُي َعاَمجلا نأب ٌعطقلا ِقيِقْحَّتلأِب ُقِياللأَو :ُماَمِإلا لاق ؛ةَروُرَصِل

 هب ْتَعَفَو ام ىلإ ال َةَيِصْعَملأ عاقيإ ئلإ ٌميِرْحَتلأ ْفَرْصُيَو ٍميِرْخَتلِب
 هه 0 3 7” 6 و

 ةَيِصْعَمل

 23 0 ني هتنعل 2 مر هي 22 000
 وُدَهَدمْلا يِضَقيو « جراح رْمأل لب هع , | ال عاّمِجْلأ ميرخت نأ ُهَلِصاَحَو

 ةَمولْظَمْلآ ب ِتَيقَب اذإ ام ٍءاَضَقْلا بو مو ,ْتَرَصق نإ ال عاّمجلا 00 هسا و سل ل كو لس 016
4 

 هل
 و اقبل صوُل اضف ايس ةمولظَملآ ِتَداَمْوَلَف ءهِحاَك .٠

 هرْيَغ ٍراَهَتَك ُهَلْيَلف ٌراَهَّنلَأ ِهِمْسَق د ُداَمِع ْنََم اَمَأ ءُءاَضَقْلا َرَّدَعَت ةَموُلْظَمْلا َقَراَق
 للان عل ع ص 4 ٠ 0 وو

 .َمَدَقَت اَم عيِممج يف ِهِرْيَغ ليلك ُهُراَكْنَ
 وأ َناَك الْيَل ِهِلوُرِن تَقَو هِمْسَق ٌداَمِعَف ٌرفاَسُمْلا امأ ءميقُمْلَأ ىف ُهَّلك اذنه د 04 وف عه 0 ل 2 ودوام يد ىويص وحن كبار

 (ةضْوَدلَأ») ىف ٌهلاق ؛اًريثك ْؤأ ناك اليلق ءاَراَمه



 اديني َينيبْرّشلا بيِطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 ناقه ه راو م دو ده ياه و ماه و فاه واف هدف فاه فدو اهأاف واقفا و فاه هاه ده واو هاو. هاو و هاف هو ده هو ع افلاو

 مل اهو وُ َي اََو هليل اَراهَنهلَمَع ِميِقُمِل مْسَقْلَآ بون لق : هيَ 42 65 7-7 م ا ومحخنرر -_ و يو

 . ئَرْخأ ضْعَب بو هَلْ الو ليلا ِءاَرْجَأ طْبَض رْسُعَو ٍشْيَعْلا ٍشيِوْشَت ْنِم هيف

 ؛084 :مُقَر 2154/١ هَّجاَم ُنْبَأ] ِةَدِحاَو َهَلْيَل يف هئاَسن ىَلَع لكي ُهَف ُةفاَوَط اَمأَو

 كَم ُدَقَف ُفاَسْمْل ام نُهاَضر ىَلَع ٌُلوُمْحَمَف 5١ ٠ :مُقَر اله ١/ قاَّزَدلأ ُدْبَعَو

 هَل ُروُجَي آل ُهَّنَأ هِمالَك ٌرِهاَظَف سراَحْلَأك ُراَمَّتلَأ ِهِمْسَق ُداَمِع ْنَم م اَمَأَو هم و

 راسل هاعر و ير هم أ ن0 ى .٠ 5 وع 7 و ور 2

 زوجي هنأ لمتخيَو ءرهاظلا وهو اليل مسقي نّمِم ليللا ضيعبتك هضيعت

 َبَرَقَيِلَو لَو هب ًءاَدتقأ اَهْيلَع ِةَداَيزلَأ َنِم ُلَضفَأ ِةلْيَنلا ىَلَع ٌراَصِتْفالَأَو

 يغب اَهْيلَع ايزل ووجد ماض ريغ اناَكَتَو ِنْيِنلْيل ٌروُجَيَو نهب ُهْدْهَع
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 ِتاَيقاَبْلِل ش ايل ةَرَجاَهَمل لآ ىلإ يدوي التل دالبلا يف َنْرََت ْنِإَ َنُهاَضِر
 هل ثوم يول ذل يف ثدي ذو ورشا ل مقل لول

 ٍنَع اًرُرَحَت نهاضر ِمَدَع َدْنَع َنُهْنِم ٍةَدحاَوب ءادتنالل ٌةَعْرمْلا ُبِجَت

 قع اذ اعف ثري اعلا يف طولا ع محلا

 ىَعاَر ٌةَبوَنلأ ِتَمَت اَذإَف ؛نْيتَريخألا َنْيَب مث ءِتاّيقاَْلا َّنْيب َعَرفأ اهب
3 



 « عاَجش يب ٍِظاَمْلَأ لَ يف ٌعاَ اًنقإلا افلا

 و عمو

 « َةَعَْقْلأ اَهَل َرْخَت يِتْلاب م َجَرَخَو ّنُهنْيَب َعَرْفأ َرَمّسلأ َداَرَأ اَذإَ

 ْنَأ لَ َمُرَح اًريِصَق اًرْفَس ْوَلَو 3 ةلقتل (رفَسلآ) عفر (داَرَأ اَذَِو)

 ٍةَعْرفب لَو ٌنهِضْعَبب َرَفاَس ْنِإَف «ةَعْرَقب 1و ضب َنوُد َنُهَضْعَب بِحْضَتْسَي
9 

2 00-0 

 َمَم ْنَمِل ئَضق هليكوب َنْهَضْعَبَو ِهِسقَنِب ٌنُهَضْعَب َلَقَت ْوَلَو ءِتاَمْلَخَبُمْلِل ئَضَق
 . ليكَوْل

 مق ني َكِلَذ يف ام َنْمي ذأ أ نلقي لب َنْهكْرتي نأ ُروُجَي الو

 نهي لوُحُدلآ َنِم َمدَْمآ ولام الخ .ةاليإلا َهَبْشََ ؛ عاقل َنِم َنهِعاَمْطَ

 .َّنْهُواَجَر ُمِطَقْني ال ُهّنأل ؛ٌدِضاَح َوُهَو

 َباَحْصِيْسأ َداَرَأ اَذِإ َةَحاَبُمْلأ ٍةَريِصَقْل ءأ ةليوُطلا ٍراَمْسَألا يِقاَب يِفَو

 دمع «اًهِلْضَأدَو («ةضْوَرلأ» ُداَريِإ ُءاَضَنقأ امك مك اًبوَجُو ( مهني َعَرْقَأ) ّنِهِضْعَب

 51 و

 .يِرَِتل] ٍناَحْيّشلأ ئَوَر اَمِل (ِةَعْرَفْلا) ْمْهَس (اَهْيَلَع جر ْرْخَت يلب َجرَحَو)

 ءِهِئاَسِن َنْيَب َعَرْفَأ اوفس َرأ اذِإ َناَك لك ُدَنَأ [1440 :مَقَر ٌيِلْسُمَو 45997 :مُقَر

 ٍمؤَي يف ْمأ اهِمْؤَي يف كِل َناَك ءاَوَسَو .ُهَعَم اهب َجَرَح اَهْمْهَس َجَرَح نأ
 . اَهِرْيَغ

 ْلَب ءِرَمّسلآ ِةَدُم يِف ابو : لخدت ال ولأ ٍةَبِحاَصِ ُةَعْرفْلا تجرح اذ

 ْجووُخْلا هَل َنَِلَ ٍةَدِحاَوِل ُةَعرفْلا ٍتجَرَح اًذإَو اتيت اهل فو َعَجَر اذ
 .اًهكرت ُهَلَو ءاَهِرْيَعب

 20 - ار مس مسح 0م 6. 0 ذآ .ً ا 2 ا أ هك

 َنيِضَر نإف ءئضقَو ئّصع ةعرق ريغ نم َرثكأ ْوأ ٍةدِحاَوِب ٌرفاَس ْولَو



 ماه عار اه د. داو د. او وا« عاق اه اه عه عاق اه و ف سه م ده هاف فاه ده ار ده و واه هو اواو واو هاو واه واو هو هاف

 َلاَق ؛اَهِرْفَس َلْبَق ٌعوُجُدلَأ َّنُهَلَو «ًءاَضقلأ طقَسَو ِةَعْرَ الب ٌراَج ٍةَدِحاَوِ

 اَذِإَو .اَْيَلِإ ْلِصَي :ْيَأ ءِرْضَقْلا ةَقاَسَم ُرواَجُ ْمَل ام ُهَدْعَب اَذَكَو : ُِدرَواَمْل
 َدَعَتي مل ُهَنأل ؛هرْمَس دم ِتاَمَلَخَتْمْلا تاَجْوَّرلِل يِضْقَي ال ةَعْرقلأب َرَهاَس
 رَفّسلأ بَحَت ْنِم اَهَقِحَل ْدَقَف هتَبْحُصِب ْتّراَق ْنِإَو ةَبَحْصَيْسُمْلآ َّنَأ هيف ىتْعَمْلأَو

 اَهيف َبِحْصَتْسَي نأ هل َسّْيِلَف اهم 22 قع ٍراَمْسَألا» ب 58
 مة 0 8 سس ماس 6 3 <-ى.ةهمس
 تافلختملل ٌءاضقلأ ُهَمْرلَو ئّصع َلَعف نإف ءاهريغب الَو ةعرقب ْنِهِضْعَب

 د 1 11 0 ساس

 ءةعَرَق ريغب مهضغب بحضتسي ةلف ءءاَمإلا («ِتاَجّوْرلا» هب ب جرخو

 «ِرَمّسلآ مُكُح ْنَع ِهِجوُرْخِل ةّماقإلآ َةَدّم ئيَضق اًميقُم َراَص َوَدِصْفَمْلآ َلَصَو نإ
19 

 هب مرج اَمَك يِضْقَي الف ةَماَمإلا هدم هلع أ اذ اَمَأ ةَبوُحْضَمْلأ َنُكاَس ْنِإ اًذنَه
 . باَهّذلأَةَدُم يِضْقَي ال اَمَك عوُجْدلأ هدم يِضْقَي لَو ««يِواَحْلآ» يف

 جوَزل مَرَلَي مل اَهرْيَعِل م :َفلأ َنِم اَهَّقَح ِتاَجْوَّرلأ ّنِم ْتَبَهَو ْنَم يبت
 ةبهلأب َيِضَو ْنإَف «عاّينتالآ َّنِم هَمَح ًطاَقْسِإ ُكِلئَت ال اَهّنأل ؛َكِلَذب ضرك
 نبع ال و لا لاَ امل ام تاب نم عمل تبع

 هل ه

 واد وُبأَو ؛5094* : : مُكَر ُيِراَخُبْلا] اَمُهْنَع لاَعَت هللأ َيِضَر ةهشئ 3 ةْشْئاَعَل اًهتيْؤن ٌةَدْوَس

 مس نس أس © سيل

 0 ا[ : مك هَجاَم نب 6 : مَقَر

 عك ْتَبَهَو ْوَلَو َءاَش ُْتْيَح ُهْعَضَيَف ُهَل ّقحْلا ِتَلَعَج اَّنَأل ٍ؛َرَثْكَأَف ٍةَدِجاَوِل



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعاَنفإلآ » ١١م4

 ثالَثبَو اًركب تناك ْنِإ ل ايل عِبَسب اَهّضَح َةَديِدَج َحّوَرَت اذِإَو

 ْضْمَب ُهْنَحَب امك سوُؤّؤل ىَلَع كلذ مَسَق عيِمَجِْلَو هَ هَل ؤأ ت اَجْوَّرلأ ةعَبلَو

 2 2 جام خام جاع

 لورتلأ َراَوَج ٌيبنِجَألا علخ ْنِمَو َةلَأْسَمْلا هِذلَم ْنِم ٌيكبسلا طبنتْسأ ِدَقَو وف رار م ىيكرص هعمل ار يو رتمس ءاساو ممسإم عر
 ُهَدْحَأَو ٌرْئاَج هب ضوعْلا ّدخأ َّنَأ ُهْيأَر هْيَلَع ٌرقتْسأ يِذَّلاَو ,فتاَطَوْلا ِنَع
 ىلإ َكِلَذ يف ُرمألا ىّعَي لب « ا لح يي قع طادنإل ذاع

 يف ُعِجْرَت الَو اوك جوع تعي قَِ ْتَعاَش ١ يع عوج + ما

 اَهَّقَح ْتَبَهَو اهَّنَأ ع اعد مث ءاَهِرْيَغ َدْنِع ٍةَدِح جاو وَ يف ولا تان

 يب الإ هوَ لقي مَل تَرَكَ
 َدْعَب َةَداَعُم ْوَلَو «(ةَديِدَج) هِجاَكِن ماو يف دبع زأ ع (جَوَرَت اَذِإَو)

 ٍِءاَضَق الب ةَيلاَوتم م (ِلاَيَل عيَسب) اًيوج و اًمُهنم كك (اًهّصخ) قَنوُنَْبل

 ٍلاََل (ْثاَعبَو) ٍءِءْطَو رْيَعب ْتَلاَرؤأ يقلع 2 ىلَع (اًركِب ْتَناَك ْنِإ) «تاَئِقاَبل



 ١8 يِنيِبْرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ نب دمحم

 سا ساو

 . ابين تناك ْنِإ

 (هحيحَص) ىف ناّبح نْبَأ ربخل ؛ (اًبّيث تناك نإ) تاّيقاّبلل ٍءاَضق الب َةَيِلاَوَتُم

 ؛. 4 مق 2194/7 ْيِِراَدلَأَو ؛1917 :مَقَر 23317 ١/ هَّجاَم ُنْبَآَو ؛4١45 :مَفَر ١/4

 تو ٍركَبلل عبس" : :[707/ ٌيواَحْطلَأَو ؛!!4 :مَقَر ام : ةَحْفَص ٍدوُراَجلآ نبأ وغو < ال . قه سك مر ل سلك ويس ف عمضر

 را دس اَذَْهِلَو انت مشا لَو َكيَذ يف شمل ««بّيثلل

 غلا ٍةَدمَك ءةيْرْْلاَو قّرلاب ُفِلتْخَي آل طلاب ُنَّلَعَتِي ام ا 0
 ك2 قمع َّنأل ِ؛ِركِبْلل دْيِزَو . ِءاَليِإلأَو

 َدَع َعَْسِلَو عْرَشلآ يف ٌةَرِفَتْغُم َتاَنلآ نأ عنَسلآَو ِثاَلآ يف ٌةَمْكِحْلَ

 ا د ا يا ءاَينّدلأ ماي

 . تاَيرْخألِل َقَرَمُمْلا ىَصَقَو فأتساَو ءيقَرَفُمْلاب ُلوّرَ ال
 دج د د

 مارح أ ٍنالح ءطوي اهي تناك نم وكمل بي 0 يبن

 سس ع

 ب
 82 د 2 2 تو

02 6 

 بك َلَمَق مَ ءاَضقي عَ َنْيبَو ءاَضَق الب ثالث َنْب يل رييخت نَسُيَو

 ُتْعَبَسَو َكَدْنِع ٌتْعَبَس ِتْعِش ّنِإ) : اَهَل َلاَق ْثيَح مح اَهْنَع ىَلاعَت هلأ يِضَو ةَملَس

5 
 نم

 0 ا

 دوام وُبَأَو 4١470 :مُفَر 3٠08/7 دِلْمُعَل (ٌتْرْدَو َكَدْنَع تْيَلَت ُتْعَش تعش َتْعِش ْنِإَو « نهَدْنِع

 111١7 :مُقَر 201/5 ُكِلَمو 41911 :مَقَر 117/1 هَجاَم ُّنْبَأَو 1 :مقَر 14 /

 :َلاَق امك (ْنُهَدْنَع ُتْفلَعَو :َلاَعَل اآلإَو ءٍءاَضَق الب ٍلّوَألَأ قلب : يأ
 ل



 دا
٠. 

 ٠١ » ىف ٌحاَنقإلَأ <  5كك
7 

3 3 

 « اَهَظَعَو ''ةأؤَملأ ٌروشن َفاَح اذإَو 20 .١ ةىلوص ع 05 سلك كيس

 . (ُهَدْنِع ُتْعَبَس ِءَيَسَو)
١ 

 َُ م 2 0 72 ًْ ويكه در

 رخلا نع كلذ بّبَسِب فلختي لَو

 زِئاَنَجْلآ عيِيْشَتَو ئَضْرَمْلا دايم
5-- 
5 

 هك اهلا

0 1 

20 
6 
 اح
2 0 

5 
١ 

 .َنيِرَخَتُمْلا ضب هيف َفَلاَح ْنِإَو ٍناَحْيَشلآ ِْيلَع َرَجاَم اذَمَو ءبجاَولل
 نأ امِإَف «همدعَو جورخلا يش هنت ةيوستلا تجتف 0 ا ياي امأَو 0000 2 20 ً مس 7-0 ها. 1 يَ

 ورحب نه َنِهِضْعَب هليل ّنِصَح ْنِإَ :الْصَأ ٍجُرْخَي ال وأ عيمجا هَل ] يف َحْرْخَي

 .مئا

 و وه ء 22 1 2
 ُحْوَّزلآ (َفاَح اذإَو) : ِهلوق َ ب ٌروُشَلآ َوُهَو «يِناَلآ ولأ يف َعَرَش مل

 اًضاَرْغِإ اَهْنِم َّدِجَي ْنَأَك الْخِف اَهِزوُسُن ' ُتاَواَمَأ ْتَرَهْظ نأ (وأْدَمْل ٌروُشَن)
0 00 1 

 نأ دْمَب ٍنِشَح مالك ةَبيجُت نك الْوَق وأ ءهجَو ةقالطو بفطل َدْعَي اًسوُبَعَو

 كرهروتش َنَوهاَع يَلاَو#» : ىَلاَعَت هِلْوَمِل اًباَبختْسأ (اَهَطَعَو) .نيلب َناَك

 ٌّقَحْلأ يف هلل يمن : اهل َلوقَي ْنَأَك [" :ُهيآلآ /واَّتلا ٌةَروُس ؛] * حرش وُظِعَم

 .ِبْرَض آَلَوِرْجَه الب ؛ةَبوقْعْلا يِرَدْحَأَو ءكْيَلَع يِل ِبِجاَوْل

 اًرْذُع يدين اَهَّلَعَلَف مْسَقْلأَو ةَقَمَتلأ طِقْسُي َروُشُلا َّنَأ اَهَّل ْنّيْيُيَو

 دع ريع اهم حقو ام

 ؛ 5494 :مَقَر 1594/0 ٌيِراَخُبْلا] ( نْيَحِِحَّصْلأ» يف ام اَهَل َركذَي ْنَأ نسَحَو
 يهز 2م 3 207 0

 'ئربكلا» يف ٌيَئاَسْنلاَو ؛1158 :مقَر 20١/5 ٌيِمِراَذَلَو ؛49١ :مقَر ٠١59/١., ٌمِلْسُمَو

 2 وأ
 تبوتتو

 2 ا 2 يب .

 0 َةَأْرَمْلَأ ٌروشن ناب اذِإَو 00 خّسنلا ضْعَب يف )غ0(



 ١04١ تِنيِبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 ؛ 417/4 :مُقَر 2441 /4 َناَبِح ُنْبََو ؛ 4598 :مُقَر 2286/8 َةَئاَوَع وُبَأَو 44907١ :مُقَر ”اال/ه

 ءاَهِجْوَز َنئاَرِف ةَرِجاَه ةآْرَمْلأ ِتَناَباذإ» : للي هلؤق نم [4001 :مُقَر "45/5 ُدَمْحَأَو

 :َلاَقَو 21١5١ :مَقَر 2457/8 ُقِذِمْرَتلَأ ٌيِذِمّرَتل يفَو (حبْضُت َتَح َةَكئاَلَمْلا اهمَعَل

 ْمِكاَحْلاَو ؛485 : مقر 23/4/77 ُنِناَريَطلآَو ؛؟1804 :مُفَر 040 ١/ هَّجاَم ُّنْبَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح

 ُدْبَعَو 417171 :مَقَر ءهدا/ /؟ َةبْيَش يبأ ُنْ أَو ؛ٍداتْسإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو ءالالا8 :مفَر 4

 ِبَعشا ين ُنِقََِبْلاَو ؛0903 : مُفَو 7701/15 ىو 0 :مَقَر 449 :ةَحْفَص ٍدْيَمُخ ُنْبَأ

 َلاَق :ْكَلاَق اَهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر َةَمَلَس 1 نع [41744 :مَفَر 245١/5 «ٍناَميِإلأ

 .هَنَجْلا ِتَلَخَد اَهْنَع ٍضاَر اَهُجْوَرَو ' ١7 ْتَناَب ةََرْمأ اَمُيأ» : هلع هلأ لوُس
5 

 ُهَل ٌروُجَي : يأ ٍعَجْضَمْلا يف (اَهَرَجَم رك ذو ديفو عت تلف ١

 ُداَرْمْلآَو . ِءاَسْنل بيِدأَت ىف اًرِهاَظ اَرَ أ ِرْجَهْلآ يف َّنَلَو ةَيآلَأ رِهاظل َكِلَ

 هيف اًهُعِحاَضُي الق اَهَشاَرِف َرْجْهَي

 ا هب ُرْجَهْلأ ر وجي الق مالكا َناَرْجِهْل عَّجْضَمْلا يف : ٍناَرِجِهْلِب َجَرَخَو

 ُيِرَخْبْلا] حيحّصلا ثيدحلل ! اَهيف ُروُجَيَو ٠ ماي هات َقْوَف اهيل الو ةَجْوَِ

 4غ : مَقَر 27174 /5 َدُواَد وُبَأَو 49 مت 004ج دُسَو 401148 : مقر 250/0

 ولو : مَقَر 201949 / ُدَمْحَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو ءوام : مُقَر ناو /:4 ٌيِذِمّرَتلَأَو

 مِلْسُمِل لحي ال» 5١91[: مق : ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلآَو ؛ 6 :مقَو 2907/5 ُكِلَتَو
 رس ع

 مف |[ : مُقَرل دود يبأ ننس يِفَو م يأ ةثالثأ قْوَف ُءاَحَأ َرِجُهَي ْنَأ

 ىَلَع ميّت ُهُدْيَغَو ُيِعَردَلآ هَحَو ؛اَراَّثلأ لحد َتاَمَق ثالث َقْوَف ُهَرَجَه

 . «(ْثَناَب» : ْنِم الَدَب (ْتَناَم» : ّىذم مرْتلَأ خّسن ضْعَب يِفَو 2000



 (« ِءاَجش أ َظاَمْلَأ ّلَح يف ُماَنْقإلا» ١٠١4 ؟

 اًهَيَرْضَو اَهَرَجَم ِهّْيلَع تّماقأ نإف

 01 ملأ ِنَع اَهَكَر هب َدَصَق َنِإَف ءيسقت ظَحِل اَهدَر اَهِرْجَهِب َدَصَق اَذإ ام

 عِتبُملآ ُرْجَم ٌزوُجَي : ْمِهِلْوَق ْنِم ٌدوُحَأَم اَذنَهَو «ميِرْحَت الق اًهِنيد َحالْضَِو

 .روُجْفَمْلا وأ ِرِجاَهْلأ نيد ُحالَص ِهِرْجَهِب يجر ْنَمَو ءامِهِوْحَنَو َقِساَمْلآَو

 ْمُهْنَع ىلاعت هللأ َيِضَر ِهْيَبِحاَصَو ِكِلاَم ّنْب ّبمك ِةِكي ُهُرْجَه َلَمْحُي ِهّيَلَعَو
 : مقر 0 اَسْمَو ؛ 4514 : : مقر 3/١ ٌيِراَخْمْلا مهمالك ْنَع ةَباَحّصلأ لَ ُْيِنَو

 . اًضْعَب ْمُهَضْعَب دْعَب فلّسلا لأ رجه اَذَكَو لو
2 

 ىَلَع ِبّئَرْمْلا ِرْجَهْلا َدْعَب رولا ىَلَع ْتَّوَصَأ :ْيَأ «(هْيَلَع ْتَماَقَأ ْنِإَف)
 َنوُفاَحَت يِتاَللَآَو : اَهُديِدَقَتَف ؛ةيآلآ ٍرِهاَظِل حّربُم َرْيَغ 2 اًبرَض (اًهَيَرَض)  ٍظْعَوْلَأ

 ماى او 7 < معيب 575

 (ٌنُهَوُبِرْضَأَو عِجاَضَمْل يف َنهورِجْهَأَف نزشَن نِإَ . نوط نهزوشن

 4 اَمَِإ وَ كنج ٍصوُي ني َتاَح نمل : ىَلاَعَت ِهِلَوَمَك ملِعْلأ تعَمب اه ُفْوَخْلَأَو
 ىلا ا و

 . 1 1 رق ور "1

0 

 و يهرب م 3 3 03 1 تاو ؟ب هه 3 ه-

 ٌزوشنلا اهْنِم َرَدَكَت اذإ | ٌبِرْصَي ال هنأ فنَصُملأ مالك ٌرِهاظ :ةيبنت
 يبس يناس .و©_ 007 م اه لير اى 8 وم هو م 2

 ُهَحَحَص يِذَلَأَو ْنِعِفاَّرلَأ ُهَحجَرَو ْمُهرْيَغَو َنيِقاَرِعْلا ُروُهْمُج ُهَحَجَر ام َوُهَو

 ب, هم

 .ةّيآلأ رهاظل روشنلا ِرّرَكَتي مل ْنِإَو «بْرَصلأ ُزاَوَج ُيِوَوْنل

 َحَّرَصاَمَك اَهُبِرْضَي الف َّلِإَو هْنَظ يف اَهُيْرَض أ اذإ ٌبرضلا زوجين
 أ

 ٌةَرْيغَو ماَم اًمالأ هب
000 



 ٌروجَي آلَو ءاَقلطُم ُروُجَي ال ُهْنِإَف ربما (حَرَبُم َرْيَغ» :ِهِلْوَقب جَرَخَو

 . ِكِلاَهَمْلاَو هْجَوْلا ىَلَع

 ب رَّضلَأ ِنَع ُوُمَعْلأ هَ  ىَلْوألاَو

 ريب بْرَصلأ نَلع وأ «َكِلذ ىَلَع لوُمخَم محم ءاَستلَأ بْرَض ْنَع يّ ُربَحَو
 دل ءوْفَعْلآ ْمَدَع ُهَل 1 يىَلوَألَأَ ّيِبَّصلأ ّيِلَو فالخب اَذلَهَو (هيِضتقَي بَبَس

 . هسْفنل ةَحلْضَم ُهَتَجْوَر ٍجْوّرلأ ٌبْرْضَو هَل ةَحَلْضَم بيل ُهَبْرَص :

 ْنِم اَهِجوُرْخَب ْلْصْحَي ُروُُنلآَو ءاَهَل ُبِجاَوْلأ (اَهُمْسَق ِزوُشْلِب طقْسَيَو)

 هياتم نإ الو «ةنب قحْلا بط يِضاَقلا لإ نإ عب اهْوَز م

 ملَو اقف اَهجْوَر ْنَك يمل اذإ ِء ءاتفتْسأ ىلإ ال ج ْوَّزلأ اهب َرَسْعَأ اَذإ َةَقَمَل
0 

 .ٍعاَمجْلا ري لَو تفسالآ نم جرا هع , انآ لْصحَيو اهل تن

 ِتاآلآَو نَيكْشلاَك اَُعباَوَتَو (اَهْنَقَمت) َرْذُع آل ْتْيَح اًضْبَأ هب طقْسَي (3)

 لمتخَت ال ًةائِضُم وأ أ ةَضيِرَم تناَكنأَك رد اهب ناك ْنَِ ءاَهرَْنَو يظل

 ص

 : ْيَأ داَتَع ُحْوَّرلَأ َناَك ْوَأ َةضاَحَسْسُم ْتَناَك ْوَأ حرق اًهِجْرَمِب وأ :َعاّمجْلا

 . اَهِرَذُعل اَهْتَمََت طَقْسَت الق ؛ ُهَّوْطَو اَهُدْضَي ةلآلأ َريبُك

 و
 7 قف

 َوهَو ِمْوَيْل ضعَب ٌروُشن ُهَلَّواَنَت ِهرْيَغَك َِْصُمْل قالطإ ةّبِضَق ٠ هيبنذ
8 



 م راي. راع د. ا. او او ده د. هدول و ها واود. قعده هده و هاه ه عاده هاه واق عاهد هع هع اورأو .هاولف هى واو د عاه واو د ساقلاو

 يكل
 ودع هم فر د ريو م رع
 ١ َبَجَو ام طوقس ال «بوجؤل ُعْنَم انه طوقّسلأب ْمُهْداَرَمَو .ٌحَصأل

 ني الو ؛بوجؤ الق رشا يو وجمل َعلَطَوٍرَِلا لبق رعت
 . بوُجْول عرف طوقشلأ َّنأل ؛ْتَطَعَس

 عم

 دج دع

 ةّوُْسكَل ل مِهِلْعَجِب ء ًءافتكأ زوشنلاب وِ 1 ٍطوَقُس ْنَع ” ةَضْمْلا َتَكَسَو
 و5 < 2 5 0

1 

 0 ريب سلا سس ضار د 2

 يف َكِلَذ ٌريِرخت يِنَأَيَسَو ءاَهِطوُفُسب ُطْقْسَتَو اَهبوُجْوِب ُبجَت هَل عب
 . ىلاعَت هلل َءاَش ْنِإ ةَجْوَّرلأ ََقَمت

5 2 

 اذإ ةتيفؤت يضاقلأ ُهَم أ ةقفنو مشسقك اَهَقَح وز جؤزلا َعَنَم : ةّمتت 7 2و9 سام عيل 0 هل م ساو ى #0 لك ذل هه 2م

 ل 8 .َ 31 م ئعر يوب رار - <
 نع هاَهن بّبَس هريخ ذا برضي اهاذأو اقلخ ءاسا إف نع اًَِْةط

 َّنَأل ِ؛ُهْئلَط اذ هَراَوَج ْنماَيِقْلأ َناَك ْنِإَو لوألا ملا يف زب لاح

 اَمُكَتْيَي ةَسْحَو ُْتِروُي اَهْيَلَع ُريِزحَتلأَو  نْيَجْوَّرلأ َنْيَب ٌرْثكَت قلخْلا ٌةَءاَسِ
 .ُهَرََّع َداَع ْنِإَ اهي ل اعلا لع ينك ع وأ يبل

 َلاَحْلأ يِضاَقْلَأ َفَرَعَت ِهْيَلَع ٌدَعَتُم ُهَبِحاَص َّنِإ ِنْيَج ٍجوَّزلأ َنِم لك َلاَق ْنِإَو

 .اَمُهَل ار جل وكي اَمُهُربْحُي ةقِئب اَمُهنيَب َعِقاَوْلأ

 اذ ةُفِرْعَ اَم هَل يهني من اَمُهَلاَح ُكَوََي ِةَْب ٍبْنَجب اَمُهَنَك كس مح نإ



 ١4 ّينيبرشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ِدَّمَحَمِل لاا هز م. عه . 2 ه ا يساو 2ك م ص همه ََ

 [ للا يف ]لصف

 « ِمْوُلْعَم ضَوع ىَلَع ٌرِياَج ُعْلُخْلَو

 َقاَعَشل َدَتْش ِنإَف ءِهِمْلظِل ِهِدْوَع ْنِم اَمُهّْنِم َمِلَّطلآ َمَنَم اَمُهَلاَح يِضاَقِْ نيت
 ءاَمِِرْمَأ يف اَرْيل اهله نم اًمَكَحَو ِهِلهَأ نم اًمَكَح يِضاَقْلآ تعب امي

 ةّهج ْنِم ٍناَمْكَح آل اَمُهَل ٍناليِكَو اَمُهَو ؛ُهَنُس اًمهِلَْأ [ نِمَو ءٌبِجاَو ُتْعَبْلأَو

 ٍضَوَع لَ اَهَمَكَح يه ُلُكَوتَو ِعْلُخ ؤ أ قاَلَطِب ُهَمَكَح َوُه ُلُكَوُيَف ءمِكاَحْل
 . اًياَوَص ُهاَيَأَر ناتي لو وي قدك لو

 ْنم ٍدوُصْقَمْلا / ىلإ ءاَدتَْآَو ةَلاَذَعَو ؛ةَيرُحَو ٌمالْسِإ :اًمهيف طَرَبْشُيَو

 ظن اَمِهِتَلاكَو قْلحَيِل ِناَليكَواَمُهّنأ َعَم بف نه طلو هَل اًمهِئَْب
 هنييم أ يف امك ٍمِكاَحْل

 اَمُهَريَغ ِْيِيْدأ يِضاَقْلا َتَحَب اَمُيَأَر فّلتخأ نإ 9 تفل ْنَسُيَو
 َقَِتَ ْمَلَو ِنْيَمَكَحْلا ثخبب ٍثغبب ٍناَجْوَّزلأ َض زي مل نه «ءْيَش ىَلَع اَعِمَتْجَي مَّيَح

 .هقح موظفون اًمُهنم . هلال يق بأ هم لع

 # د

 ِرَخآلا ْساَبِ ٍنْيَجْوّرلا َنِم الك ّنأل أل زا هل نب قفط قلو
0 
 هَنَأَكَف [180 : كلا /وَرقبلا روس ١1 4 َنُهَل ٌتماَيِ َمْسَأَو مل ُصاَِ َّنه# :ىَلاَعَت َلاَق سَ

 هدم َِْب وو نيو َنب قرف :اَعْرَسَو ؛هَساَِل عَ ٍرَحآلآ قَوْمِ
 لَع رَئاَج ملُْلآَو) :فئَصُمْلا ُلوَقَف جْوّرلأ ةَهَجِل مِجاَر ٍدوُصَقَم ضّوعب

 َِرِكَذ امب ُدّيقُي يقي (موُلْعَم ٍضَوع



 .٠ ا. د. ا. هو و اواو عا. ع. اه اق ا. ىف د. هو د .اوأ .٠ دعاه دع ده دوا« هاسأ هدو د هعاق عه هاو عدو هاو سه ياو د هاهو ده اقوا عاقأاس

 َلْخَدَو ءِلاَم الَو يعج ةنإف ءووحبو مدي علخلا اِدوَصَقَم١ ب جرخف

 ام ْتَعلاَخ ْوَل اَمَو ديَسلَو جذل ضّوعلأ ُعوُقُو «جْوزرلأ ةّهجل ٍمجاَر' ب

 ىّلَع اَهَل امم ٍةَءاَرْلآِب َقالّطلآ َقّلَع ْوَل ام هب جَوَحو هِيَ أ وق م اهل تن

 نيم رْيَغ بنك ُلوُهْجَمْلا 'ضّهْا ُموُلَْم ب جَرَحَو ءاًبِهْجَر حصص هَ
 . لثملا رم نِئاَ عم

 ني وى نع يل نبل نك » : لاَ هلق عامجإلآ َلْبَق َكِلذ يف ُلْصَألَ
 :مقَر 3077/6] ّيِراَحْبْل ِرَبَخ يف هب 8 [؛ :ديآلأ /ِءاَمنلَأ ٌةَروُس 4] * اق

 : مقر 217/1١ َنِناَريَطلَآَو 155 /" ْنيْطَفَراَدْلَأَو ؛"47 :مُقَر 2379/5 ْنَئاَسَلآَو ؛ 0١

 ٍلَبقأ» :هل هِلؤَقب سْيَق ِنْب تبا ٍةأَرْمَأ يِف 46 : مقر ك1 // ١

 . مالْسإلآ يف قَوْلُ أَوْ ؛ (ًةَقيِلْطَت اَهَقَلَطَو قي

 ضّوعب عضْبْلاب عافتنالآ ج زل َكِلْمَي ْنَأ َراَج اَمَل ُهَنَأ :هيف يشمل
 هوَ 0-7

 3 ِءاَرشْلَأَك ا لاو هرغلاك صوب كلفنا كي ليث ذأ 4

 ْنِم هيف هذال ةوُكَم نك اَع ِةْرَمْل ٍنَع ِرَرَصلآ ُْفد هيف اًضِيأَ ؛عْيبلاَك
 ا مرّشلا ُبوُلطَم وُ يد حا مط

 41 : مَقَر 305٠/١ هَجاَم ْنْبَأَو ؛؟؟ 074 : مقر ,تامد/؟ َدْواَد بأ («قالَّطلأ ىَلاَعَت

١ 

0 

 سحاب
١ 

 هد

 وا

 طْدَش ْىَلَع :َلاَفَو ُيِبَمَدلَأ ُهَقَف «ٍداتْسِإلا ُحيِحَص :َلاَقَو 23744 :مْفَر 2315/7 ُةِكاَحْلآَو

 415 : مقر ل7 /1/ ُحَقَهْنَبْلاَو و ليا نز ثوتف 1441 تجر 401/+ ييلراو ؛ملنش

 َلاَق حضي ٌثيِدَح اَذنَه :َلاَقَو 5 : مَقَر تىلاثل/١ ةَيِهاَتتْمْل ٍللعْلا» يف ُيِرْوَجْلأ نب او

 يِف لاق .[.ثيِدَحلا ُكوُرْيَم :ُيِناَمَنلآَو ُنمآلَمْلا َلاَفَو ءءْيَشِب َنْيَل ُيِفاَضَوْلا :َيخَي



 مام در دع او د دفعأاف معاها هع ف ده هاه هاو واف هاش و و دواه هاو دو اقف ساحع هاو واه # ها واو هاه اواو دف اهو ويف هاو اه علاه

 :ْييلاَح يف لإ : (هيِسلآ»

 .هللأ َدوُدُح اَميِقْي لأ اَمُهُدَحَأ وَ اَناَحي ْنَأ : ئلوألا
 نم ُهَل دب آل ٍءْيَش لغف َلَع ثاثل قالب تب فيَ ذأ ع

1١ 1١ - 

 78 0020 هس مسا هلا ما هَ 09 م عه 0 ٠ 00 ل

 كلذ َداَرآ نمف ءاّهيف ةها أ اًروَص اهيا ىف و

2 0 
 و 2 ١

000 
 ( ةغيصّو ح ٌضضّوَِعَو ' ٌعضْبَو «ضَوعْلِ ٌمِرَتلُم :ةَسْيَح ملخلا ْناَكْرَأَو

370 2 2 

 همس ِهْيلَع ٍروُجْحَمَو ِدْبَع ْنِم حصين .هقالط ةَّحِص ص هيف طْرَشَو ؛ حقد

 ذاك البق ٍمِتُملآ يف َطِرْشَو | ّيِلَوَو ديس لمس ٠ ْنِم اَمِهِرْمَأ ِكِلاَمِل ٌضَوِعْل ُعَف ليو

 اَهِريَس ِنْذإ الب هَ اكُم ْوَلَو ٌةَمَأ ْتَعَلبْخآ وَلَف «َئِلاَم فُوَصَ قوام 3

 ؛نيت نيف ءنَدب وأ اهمِذ يف لما رهمب نب" اورْيَغ ذأ لَم نم نيب

 م

 .هِيذِِب ْتَعلَمْخأ ِنإَو ِراَسَيْلآَو قتعلأ َدْعَب هب هب ُبَلاَطَت اَمَّنِ | اهتم يف تب اَمَّم

 لاَم ْنِم اَهَِي ين اَعِمَو اَهيْسَك يف لئلا دفَم بَجَو َنْذإلآ َنَلطَأ نإ
 4 0 2 ع رس 09و 000 و سل ميس 6م 2 هه

 2 م ةءاس 26م 5 ءا وام ىو ا ا 3 006 اهل اسال همه م و ناسا م

 اهل نّيع نِإَو ءاضيا كلذب رّدقملا قلعت اَهتّمْذ يِف انْيد َرذق نِإَو ء«َةَراَجِت
 لهآ

 6 كيد 20 2
 . تنّدعَت نا

1 
 هم

 2 3 نإ 131 5 هل ره

 1 برم و ِلاَمْلَأ دك اَغَلَو اًيِعْج + تقلط ِهْمَسِب ٌةَروُجْحَم ت ُْتَعَلَتْخآ وْلَو

 )١( يمر يجمل . صاّصتخالاك : ْيَأ «كهِرْيَع وأ ٍلاَم نم" : خم لأ ضْعَب ىف .



 . لْثمْلا ِرهَم ئَلَع ُدِتاَر ثلث ثلتلا نب بحَو ؛ٌحَص سوم َضْرَم

 ُهْئَصْلْخَتْسا يذل اَهَعْضُب : ْيَأ ء(اَهَسْفَت هب) ةَعتْحُمْلآ « (ةْرَمْلا ُكلْمَتَو)

 عاملا هولا ََِطْلَس عاطنال ةَدْلآ يف (اْيَلع هل أ َةعْجَر الَو) ٍضَوِعْلأِب
 هناَكْرَأب اَهْيَلَع (ِديِدَج) ٠ اقع : : ْيَأ .(حاكيب الإ) . اَهِعْضُب ىَلَع هطّلَسَت ْنم

 .ِهِحِضْوَم يف اناَيبْمدقَتملأ هِطوُرْشَو

 ف عوق قم ةَحْفنَم هو يع ان ارك ذأ اليلق ملل ُنصَوِ ْحِصِيَ
 : َلاَق ْوَلَو [819 هي 1 ربا ةروش ١1 دوي تدفن امنع عَ الفا : ىَلاَعَت

 هِرْدَق ماج ىو كر ٌقلاَط ِتْنََف ِكنْيَد نم ؤأ أ ِكِقاَدَص ْنِم يِيتأرْب

 . َقالّطلأ هْيَلَع ّنَّلَع اَم َدَج ْدَجوُي ْمَلَق ّحِصَي ْمَل «ءاربإلا َّنَأل ؛ قَلطَ

 لجأ رغب نب ع ينهي هيف ْنُكَيْمَلَو اَهَمَك يف اَم ىَلَع اَهَعَلاَخ ْوّلَو
 ىلَع يبل يف اًهيف م ةعيضلا يف طر دل يف عبرا نع

 سي ماك نلَحت نه وُض ُدْصَي آل ْنِكَلَو ءيِتَأَب

 ىَلَع َرَّوَكَت ُهّنَأل ؛ ةّئزل ُهَعَم 6-5 و :قالّطلآ يف ٌحيِرَص ملخلآ ظْفَلَو

 ؛هْيََو يَ اًَبت جاَهْنِْلآ» يف ِهْيَلَع ئَرَج ام اذلَهَو عزل ِةلَمَح ٍناَسِ

 .«مألا) نو َعِضاَوَم يف لَ صنم ادعو قال يَ : ليِقَو

 ُلاَمْلأ اَمُهَعَم َرِكَذ نإ َةاَداَمْمْلاَو لحل أ ادَضْوَرلأ١ يف اَمَك ٌحَصألأَو

 .ِناَئياَنكف اَّلِإَو نويل ُرِعْشُي رك َّنَأل ؛ قالّطلا يف ِناَحيِرَص اَمُهَف

6 ١ 

 0ك ١

0 

 ١( ُهلْوَق : ١ خستلا رثكأ يف ٌطِقاَس ؛ ٍديِدَج حاكبي الإ .



 ةعلم ل ير كر ىف "أ ها هم م لو وسر

 ةعلتخملا قَحلَي الو « ضب يِفَو رّهطل يف روجيو

 وي 5

 ٍروُهظبْمَدَن هلي ال هنأ ؛ويف اهَمَماَج يأ (رَِطلآ يف ذ ُعلُخلأ ُروُجَيَو)

 ْنِم هيف اَهْعِماَجُي ْمَل ٍرْهْط يف ُهُراَوَج ُمَل ُهْنِمَو ءضَوِْل ٍذْخَأب ُهاَضِرِل لْمَحْلآ
 . ىّلؤَأ با

 ْتّيِضَو اَهِصالَحِل َءاَدِفْلآ اَهِلْذَ اَّنأل ؛(ضْيَحْلا) يف اًضْيَأ ُروُجَي ()

 ظفلب (قالَط) اَهَيَدِع يف (ةَعتْخُملا حلي الَو) 0 َدْلأ ليوطتب اَهَِْل

 . اهِعْضُب ِءاَدتفأب ةّيبتْج ةَيََدْجَأ اًهِيَرو يصل ٌراَهظ آَلَو كالي !اَلَو هقياَتِك وأ حيِرَص

 يا ءاضنا لإ قم آ اَهَقَحْلَيَف ةَيِعْجَدل اةعليَحُمْلا» ديم َجَرَخَو

 لَّطلا قوُحُل يف ةَجْوَّزلأك يه ْذإ ؛اًهْيَلَع هتئطْلَس اقبل

 . ثاَريِمْلَأَو ِناَعَللَأَو
 د

 وومدس م همه اص هَ ا هم ري 0 ها ديص + 0 5

 ءةَمدَع لضالا نأل ؛هِنيِمّيب قدص َجْورلَأ ٌركنأف اًعلخ تَعَّدأ ول :ةّمِتَت
 هم 0 7 3

 مس. مرر ع ور 52 راسو و ميا يلا ا هو ار موسع © ل2 6
 فرتعَيَو ٌدوعَي أ الإ فّركي هنآل ؛لاَم الَو اهب لمع ني َر ةنئيب تماقأ نإف

 و 000 0 1 هه 2

 ٌىئِدْرَواَملا هلاق ؛ هقحتسيف علخلاب

 7 06 3 ا ع ب ىلع ل 1 م
 ؛اناجَم ىنتقلط وأ «ءىنقلطت تلاق نأب «ثّركنأف | ئعَّذأ وأ
 2 هم 07 7 02 وود ع ص 314 رو 7 7 6 كمر

 اَهلَو ءهيفن ل رحل .همدع لص ذإ ءاَهْيلع َضَوِع الو «هلؤقب تنات

 عيورص عن هه ًَّّ هه 2 2 17 0 مي 7 2 هم 5 37 م

 يف لاق امك لاملا تبن قم فلو اذهاش ؤأ وب هني 0 دم قف

 ١ ١ 1 6١ 0 6 4 عج 0 اما اأن ام هيب

 ا 35 3 0 1 ١ 7
5 



 ِظاَمْلَأ لح ىف ُماَنْفإلا » ١١

 [ ٍقالّطلأ يِف 1ٌلْصَق

 .فلأب ٍتاَقَلَط َتاَكَن َكْنْلأَس :اَهِلْوَفَك ءقالّطلأ ٍدَدَع يف اَمَلتْخآ لَ
 ذأ َمِاَردك ِهِضَوع ةَمِص يف ؛ ِكُيْبَجَأَ فل َةَدِحاَو :َلاَقَف ؟ ىِتَْيَجَأَ

 يدا يف أ َكِلَدب ٍظْملَملا يف اًملَمخأ * ٌءاَوَس قَرَسَكُمَو ٍحاَحِص وأ رن

 : هِلْوَقَك وردك وأ ؛مِهاَرَك : : ْتَلاَقَف نان اَنْدَرَأ :َلاَقَو ءبفلأب َعَلاَخ ْنَأَك

 يي اَمُهْنِمّلُكل وأ ءاَمُهْنِم ٍدِحاَول هيَ الو وتم : تَلاَقَ يتعب ِكْئمَلاَخ

 ْبِحَيَو ؛هب ُأَدْئَي ْنَمَو ءبفِلَحْل ةّيفْيَك يف َنيِعباَبتُمْلاَك اًَعلاَحَت اضَراَعَتَو
59 
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 َناك ْنِإَو ٍلْثم ُرْهَم ِمِكاَحْلآ وأ امِجِدَحَأ ْنِم وأ اَمُهْنِم ضَوِعْلآ حسب ايتو

 . لو ني اتدعأل دك د كرما هل أل ؛؟ةاع نأ ني

 م ملال 6 ذإ بيلا ىلع لمش ايش يي آن 3

 داع 2

 سكرت صل ىلا كيم
 قالطلا يف اصف

 .ووخَنو قالا فلي حكت ِْفَع لح : :اًعْرَشَو يملأ َلَح :ةَغَل وه

 ِبَبَس الب هندسي جوز ٌةاوُلْمَم ٌفّدَصَت هَ (ِهبيِذْهَت١ يف ٌيِرَونل أ ُهَقَدَعَو

 2 ل يف

 َناَتَّمَع ُنَلَطلا # : يَلاَعَت هلْوَقَك «ُتاَبكلأ عاَمْجِإلأ لبق هيف لضألاَو

 للي هلْوَقَك ََنْسِلأَو [774 يكل /ةرقبْلا ةَروش "1 ناس ٌناَسْحِإب أحيِرسَش وأ ٍوُرْعَمْ كل اَسْمَِ



 م اه ده. اه هو و ا. و اه ده ده او د . وأو ساقه ده ا.ه هده واو هاه هاه و واه دو ده اه ده ا. د. هاو دو عام هاف اه اه و ىو ده اجلا

00 2 

 ه-

 لَكُم ٍرْيَع نم خصب الق ٠ : تيت قيلت لَو قَلطُمْلا يف ًطِرْش

 لهكمك ُيئاَسملَو ؟ة"ة4: : مُقَر ال99 /4 َدْواَد وُبَأ] (ثالث ْنَع ُملَقل َعْفَر) 5

 ُمِكاَحْلاَو ؛10101 :مْفَر .155/1 ُدَمْحَأَو ؛؟١4١5 :مْفَر 508/1١, هَّجاَم ُنْبَأَو ؛4؟ :مُقَر

 :مقَر .988/» دَيوُهاَر ُنْبَأ َقاَحْسِإَو ؛ٍمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو ,؟" : مقر تال“

 ناتج ّنْبَأَو 4١54 : مقَو 41 7: ةَحْفَص ٍدوُراَجلُنْبَأَو 7 : مقر 2570/7 ٌنِمِراَدلَأَو ؛ 7
03 

 يف ُهَلَقَ امك ِفّلَكُم ُدْيَغ م هنأ م م ُحِصِي ؛ناّركّسلأ الإ ١575[ : : مقر ١/00
 ص

 م.

 اَراَيِتْخَأَو هّيَلَع اًظيِلْغَت لوألا 5 يف ْمِرْيَغَو انباَحْضأ ْنَع (ةْضْوَرْلأ»

 وام وُبَأ] «قلْغِإ يف َقاَلَط ال الد ربح قالطإل روي مَل َنِإَو ِهَركُم ْنِم ٌحِصَي الق

 ؛؟31407 :مُقَر ,كال1/5 ُدَمْحَأَو ؛47١5 :مُقَر 300/١ هّجاَم ُنْبَأَو 119 :مُقَر 5

 : مقر الهال /ا/ ُميِقَمْيبْلاَو ؛ٍمِلْنُص ٍطْرَش ىَلَع ٌحبِحَص :َلاَقَو 232807 :مقَر 2317/1 :ٌمِكاَحْلأَو

 ُنيْطفَراَدلَأَو ؛ 4414 : : مَقَر 431/87 ىّلْمَي بو 16074 :مَفَر 287: /6 ةبْيَش يبأ ُنْبآَو 4

 .هاركإ : ْيَأ ل

 ٍةيالوب هب َدَدَه ام قيِقْحَت ىَلَع هال رسب هرْكُم ه َردق هاركإلا طْرَشَو
13 

35 
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 دطَو ريَغَو بره قَد ْنَع ِءاّولأ حْنف اهب ِهَركُم ٌرْجَعَو اَمْلُظ ُالجاَع بلك

 ِبْرَصَك ٍروُذْحَمِب ٍيوُخَتب ُهاَرْكإلأ 5 ؛وب ُهَكَدَه ام َىّقَح َمَتْم نإ هن

 .٠ ميَحَك كلذ وخَت وأ ٍريِدَش



 قالطلاو) : هلؤقب «ةَعيّصلا َوَهَو يناثلا نك يف ُتقْدَصْمْل َعَرَش هن

 اشيا يالا َرَغهْرِهاَط لَمْ الام :وُمَو .«ٌحيِرص) قف (ناَْرَص

 لقي مل َق قالطلا هب نأ مل : :َلاَق ْوَلَق يأس قا ال
ٍُ- 

 ربا تول
 ُهَرْيغَو قالّطلا لمتحي اَم َوُهَو (ةَياَبِكَو) .َعاَمْجِإلأ « هيف ٌيِباَطَحْل

 ؛ِنْيَمْسِقْلا نْيَدَه يِف قال َر ٌرَصَحنأَف «يِتأَيَس اَمَك هعاقيإل ين : نإ جاي

 ُهُرَوُصَو «ةَياَنِك اَلَو ٍحيِرَص الب م حق قالط اَنل :ِهِلْوَق يف ٌيِريِمَّدلِل َّعَقَو اَمَو

 ؛فيِعَض ِهْجَو ىَلَع َّوُه ءدَقَْلأ َةَلاَح ٍدوُهّشل قْسِفب ِنْيَجْوَّزلأ فاَرتْغأب
 . خسف َةَقرُف اه أ قَّضْوَرلا» يف ُحبِحّصلأَر

1 

 َوُهَو ِظْفَل ِرْيَغ ْنِم هيب قالط ْعَقَي ال هنأ ٍبَصُمْلا مالك َمَهْفَأ :ةيبن
 مانو يلا قا طي نإ توا كيت

 ْ .مالَكب َسْيَل اًذَمَّنَأل ؛ عِناَمْلآ ِمَدَحَو ِهعْنَس ٍلاَدتغأ َعَمُهَسْفت

 م : يأ ««قالطلا) : : ٌباَحْضلا ُهَلاَق امك طقم (ِظاَمْآ؛ ةثالث ٌحيِرَصلأَت)
 ٍنيّسْلأ حتفب (ُحاَرسْلأَو َق قاَوْهْلآ) اَذَك (3) . اقْرُعَو َةَعَل هيف هراهتشال ُهْنِم َّقْبْش تش

 .ةاَنْعَمِب ِنآْرفْا يف اَمِهِدوُر رول اًمهيِف ِروُهْسَمْلا ىَلَع اَمُهْنِم َّقْتْشآ ام :

 اَيدَو ءاقلاط ِتْنَأَو «كتقلط» :ّئ قالَّطل نم شمل ليما

١ 



 ١00١ ٌينيبرْسْلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 اذكَو ؛ٍناَحِيِرَص اًمهف «2«كتخ سو ء(كتقّراف» :َركَذ اَمب ؛ ُنِماَقُيَو

 مالا يدع
 (َقاَرف ِتْنَأَو كة كَسُم 2609 ياو (ةَقَراَفُم ايدو 2( ةَحَّرَسَماَو (ةقَراَفم ِتْنَأ»

 . ٌتاياتك ؛ (ُحاَرَسْلأ»َو (خاَرَس)َو ««َقاَوْفْلَأدَو هش 0 م 8 000 02 «# 0 سو هه

 7 8 ور 9 2 7 ه2 ساس و

 ىلإ ِكَتْحَّرَس ؤأ ءِلَمَعلا ّنِم ؤأ ءقاثو ْنِم ٌقِلاط ٍتنأ :َلاق ْوَل :ٌعوُرف

 ّلِإَو ءفِلَحْلأ َّنِم ِهِغاَرَق لبق ِةَداَيزلَأ هِذلَهِب َىِتأَي ْنَأ َدَصَق ْنِإ ةَياَِك َناَك ؛اَذَك
 4 0 هه 2 هه 5-20 ا

 وأ ِهِسَأَر وأ ِهِسَرَف وأ ِهِعاَرذ ْنِم قالّطلاب ُفِلْحَي ْنَميِف َكِلَذ يِرْجَيَو ؛ٌحيِرَصَ
 ِتْنَأ :َلوَقَي ْنَأَك ءِءاَّطلآ َلَدَب ْقْوَف ْنِم ِةاََتُمْلا ءاَّبلآب ىَنَأ ْوَلَف ءَكِلُذ وحن

 - غل 27

 .آل مَآ َكِلذَك هن تناَكأ ِءاَوَس «َنيِرْحَأتُمْلا ضْحَب ُهَلاَق امك َةياَتك َناَك ءٌّقِلات

 ءانب اَهَقاَلَط وني مل َن | حو نم أت ل قلَوَط تملتشلا امي َلاَق ْوْلَو

 الك ٍموُمُع يف ُلُخْدَي ال مَلَكَتْ َن نأ ْنم أ َّنأ ْنِم ٌمَصَألأ ىَلَع
 اقنع يف ايار عي ِرَص ةّيَِجَعْلاِب قالّطلا َِْلُهَمَجْرَتَو

 لضَأ» يف ُهَحَكَص امك ٌةَياَنِك اَهَّنِإق حارسا َقاَرِفْلا َةَمَجْدَت َنوُد ءاَهِلْمَأ

 . ِةَمَجَرتلَأب اَهْعَصف هيب ةيبرَعْلأِب اًهِتَحاَرَص يِف فالتخالل ءاَةَضْوَّولأ

 2 3 3 ماو خف

 20 هم

 (ةّلأ ىَلإ) هجيرّصب قالّطلأ ٌعوقُو (ُرََيفَي الَو)
 م - م

 اًعاَمج
١© 

١ 00 

  5مدس

5 ١ 
 م
 رص دك اس



 ١٠5 َعاَجْش يبأ ٍظاَفْلَأ لح يف ٌعانف ةإلآ «

 م. اف اق رواده ا. د. ار اواو واو عاود. عا. دهان هاه هيام ودها. فاه واو ده هوا. ةده هاف هد »هده دود. هاو هاف » هاه هاه

 اَذَكَو الق َّلِإَو حصل ىَلَع َعَقَو ُهاَوَن ْنِإ ُةّينلآ ِهَقَح يِف طَرَتْشُي ُهَّنَِف ِهْيَلَع
 س ساو ويرش م 2

 َناَك نإ ةّيْلآ حيِرّصلآب هِلَكَوُم ْنَع َقَلَط اذ هََح هَقَح يف ْطَرتْشُي قالَّطلا ىف ٌليِكَوْل
0 

3 

 بنود دال دل يخونك أ واد

 يعل ٌرظن ةينلآ دار 1 يف اَهْرْيَغ ه لَكومِ نكي ْمَلاَذِإ امأ لاَ « زيت
 م

 .ُطَرَمْشُي ال هنأ ٌرِجاَطلاَو . ىهتنأ . هِلْهَأ نم قالّطلل لبا َلَحَمْل
 عَ ياكل فالخب ين ىلإ ْجاَمْحَي ال َحيِرَصلآ نإ :ُلاَعُي فيك :َليق نإ

 ْنِم قالَّطلأ ففوُرُخ ُدْصَق يِفْكَي اَلَو انعم قالطلا ِظْنَل ُدْصَق ُطَويْشي هنأ

 ؟ُهاَنْعَم ٍدْصَق رْيَغ

 تبيح بيجأ

5-1 

 ُهاَنْعَمل ِظْفّللآ ُدْضَق هيف طَرَتْشُي ِةَيانِكْلاَو حيرّصلأ َنِم الك نأ تا ع
 .َكِلذ ْنِم ايف دبا ياَنِكْلا فالخب عاقيإلا ٍدضَق ىَلِإ جامحي اَنْحَي ال ٌحيِرَّصلأَو

3-7 

 7ع

 َلاَق ؛ٌحيِرَص ُهَنِإ :ُيِرَمْيّصلأ َلاَقَو «ةَياتِك ُهَنَأ َنِنَرُمْلا نع (رْخبْلا» يِفَ

 اذلَهَو ؛ قيِلطَتلَأ ئنْعَم يِف هراّهتشال ن نَمَّرلآ اًدلَه يف ُنَحْلأَوُهَ : كر

 ص رو
 . ٌرِهاَطلأ َوُه



 ١١٠١ ٌينيبْرْسلا بيطخلا َدّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 نإ

 : لثم . ةينلأ لإ ُرِقَتَفَيَو . ُهَرْيَغَو قالّطلا َلَمَتْخَأ ظْفل لك : هي

 5 8 ُنئاَبَو هَ 0-8

 5 0. 22 5 2, 2 2 0 9 هر ول َ أ ىو و

 لاق ول ام فالخب ؛ةقتعم َةَمالَأَو .ءيرتب ميرغلاو «قلاط ةَجْوْرلاَو ؟ هللا
 2 7 1 1 4 هو هال ع 0 هه 2 وي 7 ء ربيت <اسار

 اَهلالقتسال هيوق انه غّيصلا نأل ؛ ةيانك ةنإف هللا كلاقأ وأ « هللا كعاَي

 َلْوَق اَذَه ٌفِلاَخُي و ريغ َقالّطل لمتخأ ظفل لك هي ةَياَنكْلاَو)

 َلْوَق اَلَو ؛َقَد ْنِإَو ةَقْرفْلا ِنَع ني ِظْفَل لك َيِه :(هبيِْهَت١ يف يِوَعَبْل

 ُنَهظَأ يِناَعَمْلا ضغَب يِف َيِهَو ؛اًدِعاَصق ن يعم َلَمَتْخَ ام يه : ٌيِعفاّرلأ

 .ِدحاَو معَ ىلإ هلك َكِلذ عوج
 ل هل دع ريو 0

 7 نيب ةفرتم دفعا ذإ ا امج (ينلا ئلإ) اهب يقالعلأ عوُقُو يف( 59
 دال

 - 2 هه يمتهن نم دب اف «ِرْيَعَو قالأطلأ

 الد نأ كيل بأ ذب لزب خلا نب يف شبك رك
 2 مآ 1 0 2 مهر اف 1 هدر

 لق ةانثمب «(ةتب) تنأ () . ةدعب اًميف ٌرورْجَملأَو و أري اَذكَو « ينم

 .ْمطَمْلاَوُعَو تبل نم ا ا ةَعوطقم : ْيَأ «هرخآ

 3 السار 00 مسعر و 2 0 دي هَ 2.

 ةنأ 2« هي وبيس ٌتَهْذَم وهو .ّحَصآلاَو «ءاّرفلا روج (دَنيْلا» * د :ةيبنت

 .َقاَرِلأ وُ ِنْيبْلأ نم «(ةرئاَب) تْنَأ ()

60 0 
 3 ةقم 3 3



 ؛ عاش ي يبأ ٍظافلأ َلَح يف ٌعانقإلأ 1١٠5 ١

 ةَْيَمْل م اَكَو ْماَرَحَو 2
9 
 يِدَْعَبَأَو :يِعَبَقَتَو ءكَمِحَر يئِرْبتْسأَو 3

 َكِلَذ َهَبْشَأ اَمَو ءِكِلْهَأِب يِقَحْلأَو ىبَهْذَأَو

 .ةئئاَب ليِلَقْلاَو ءئحضفلا ُةَمّللَاَوُه ءائاَب" : لو : ٌةيبْنَت

 . ةَقْرَفلل ةَعوُنْمَم َنَلَع ُةمَّوَحُم : يأ «(ماَرَح) تْنأ ()

 قالّطلاب هن َْلَع اَهَميِرْحَن هَبَش مير لأ يف : ْيَأ «(ةئئملاك» تنَأ (3)
 نأ جز الب يع يربص : يأ ِءاَرَّث ِةَمَجْعُمِب يِبُرْعأَو ؛ةئْيَمْلا ميِرْخَتَ
 . يِتأَيَس اَمَك هاشمي صل رك يال ةلمفمْلاب يع

 ُلوُخْدَمْلآ َكِلُذ يف ُةاَوَسَو ِكُئَقَلَط يّنأل : ْىَأ ((ِكَمِحَر يئرربتْس ََو)

 سكب .عانقْلآَو ِكئَقْلط ينأل ؛ عاقل ِكَسْأَر يِرتْسَأ : يأ «( وجَقَتَو)
 . اهمِساَحَمَو اَهَسأَر ةأْرَمْلآ هب , ىطغَت ام ميمْلأ رْشكب ةَعنَقِمْلَاَو ؛فاّقلأ

 ينأل ؛ ؛ ِىَنَع : يَ ؛(يقذأَ) 2 ل ؛ سم :ْىَأ ؛(يِدمبَاَو)

3 0 3 ٠. 93 
1 ١ 1١ 

0 

1١ 
 ١ اذ  9ص
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 ؛ يَفوُذَ ِكْيقَلَط ينأل : أ .كي يلع قيخأب قرخأل يلين

 ىَلَخُي امك كليب ُتْيَلَخ : ْيَأ «ِكبِراَغ ىَلَع ِي َكَلْبَحَو «قاَرْفْل َةَراَرَم :ئ

 َنِم َعَمَتْرأَو رهط َنم مَدَقَت اَم َوُهَو ؛ هبِراَغ ىَلَع ُهُماَمِزَو ِءاَرْحَّصلآ يف ٌريِعَبْلا

 سوال | مسا



 2 سا سال صاش 02 ساه م
 ماس هه 4 * 1 ١ ل

 3 َو قالطلا كلذ عيمجب ىّون نإف

 6 6 ما ةسلوص رب 72 هالاص ل 2 د تر 7 7 002 يلو هر

 أ ءرجزلا وهو هدنلا نم «كئبرس َو ل ال أ | / هذنلا 26 مدن ال «ءاّش فنك ١ ةنعلا
 7 1 ىنأل ؛ ِكَِأَسِ مَنْ

 2 2 نإ

 َنِم ئَعاَري اَمَو ٌلبإلا ءِنْيلَمْهمْلا ِءاَرلآ ِنوُكْسَو ٍنيّسلآ حْئَمب ءُبْرّيلآَو
 . انه نيّسلأ ٌرْسك ُروُجَيَو و رق ابطا ناجل نأ رك اَعَأ ؛ِلاَمْلَأ

 هللأ َكَراَب :وخت ظاَقلألا نم ُهُم هي ال اَم رك اَم بَ يب َجَوَحَو

 ب الف كلذ د دْسْنَو يخف ى يو يبد ِدّوُرَو يِنيِقْسَأَو ينيِمِعْطَأَ « كيف

 هل خلضي ال طفلك نأ ؛ةاون إو الط وب

2 
32 

 دإ (عقَو) هيف (َقلطلا) . ِهِظاَفْلأ نم ٍظْفلب : ْيَأ (َكِلَذ عيوجب ئَون نإَف)
 لِ 2 ع

 هلك

2 
 ع و 2 0.

 هِلَوأب اَهناَريْفَأ يِفْكَي : َليِقَ "الأ جانبا يف انك لا لبد

 وسو اريفشل حرّشلا» يف ْئِِفاَلأ َُحْجَرَو ع ُهَدْحَب ام ُبِحَمَْيَ
 ضفتي هاري يي «َتمْلَْعَو ءيِرْغُملآ عكر يل لا

<2 25 

 .اَهماَمتب ري ريم اَمَنِإنيِمَيْلآ ذِإ ءهرخآ وأ ِهِطَسَوْؤَأ لَو ْنِم َناَكَأ ءاَوَس ءِظْفّلل

 دلع دلع دع

 هر يف وهم 0 هل نهم هم 57

 هب َحَّرَص امك ةّيانكلا فل َوُه هب ةينلآ ن ْرَق ٌرِبَتْعُي يذل ظفللا :ٌةيبنت

 اهتز ٍةَعاّمجل اَعبت ُيِِفاَولأ هل ] ثُم نكلل ٠ نينا تولد ٌئِدْرَواَمْلَ

 َمَكْل ند ؛َلَوَألَ (َتاَمِهُمْلا» يف َبَّوَصَو ااكَم (نتَب ِتنأ» نم «تنأ» ب

 . تاياتكلأ يف

 ّنِم اًءْرُج نكي مل ْنِإَو ِتنَأ َّنَأل ؛ُنِعِفاَرل ُهَلاَق اّمب ءاَميْكالآ ُهَجْوَألَو
1 



 ءقي مل وني نإ

 هنوُدب ْىَذأَتَي ال ٌدوصقَملأ اَهاَنْعَم َنأل ؛اًهْنِم ِءْرَجْلَاَك َوُهَف ةَيانِكْلأ

 ٍمَدَعِل قالَط (عقَي ْمَل) ةروكذَمْلا تاياتكلا ِظاَفْلأ نم ِظْفَلب (وْنَي ل ْنِإَو)
 : هج ُساسس < ا ع ٍدَحَأ

 قر ل ْتْلاَق ْنَأَك .قالطب لك اًهمهف نِإَو امان ةَراشِإَو (« هذصف

 ةَراَبعْلا نَع ُهَلوُدُع َّنأل ؛ ؛2ْئَش هب ب ٌعقَي ال ٌوْعَل يبّهذأ نأ ِهِدَيب َراَشأَف !ينقلط
 ُدَصْقُب ال َِهَف اهب ُهَدَصَق ْنِإَو «قالّطلل ٍدِصاَق دْيَع ُهنأ ؛ مهي ِةَر ةداَشإلا نإ ورع وكعو 9

 جا

 يف ُماَمإلَأ هب َحّرَص اَمَك ِةَباَتكْلا ىَلَع َرَدَق ْوَلَو ءسَرْخَأ ِةَراَشإب ُدَُْيَو
 ِقْبِعْلاَو قالّطلاك ٍلوُلُخْل يِفَو ئَواَعَدلأ يِفَر ريراقألا ىفَو عْيَْلأَك ٍدوَقُعْل

 ُثَنْحَي آَلَو ءاَهب تعي الق ٍةالَّصلأ يف هنَر شو ُهَتَداَهَش (ٍقِئاَقَدلا» ىف دكيْسَأَو

 ْنِم ٍدَحأ لك هيَراَشِب التم الط َمِهَق ْنِإَف مالكا مَدَع ىَلَع فِلَحْلآ يف اَهب

 ونطق هَيَراَشِِب هقالطب صَتخأ ِنِإَو دبل ُجاَتْحَت آل ٌةَحيِرَصَف ِهِرْيَغَو نطق

 د6 د

 ةءاَرَب ُنَآَربَأَف ٌقِلاَط ِتْنَأَف ِكِنْيَد ْنِم ينتأرْبَأ ْنِإ : هتَجْؤَرِل َلاَق ل :ٌةّمِيت

 َكنْيَد ْنِم يْئَأَرْبأ نإ :اَهِرْيَغِل َلاَف َْل ام فالخب ءّاَنِئاَب َقاَلّطلآ َعَقَو ةَحيِحَص

 ٌقيِلْعَت ُهَّنأل ؛اًيِعْجَر ٌقالَّطلَأ َمَقَو ةَحيِحَص ٌةَءاَرَب ُهْنَأَرْبأَف ٌقِلاَط ىتَجْوَرَ



 2 م س ؟م َ
 ملام .٠ 0 0: مهةدامع

 [ِهرْيَغَو ٌيّتُسلأ قاّلّطلآ يف ٌلْصف]

 مَلَو ِكِعِاَتم ْنِم ايش هيف ُتْدَجَوَو َراَدلَ ٌتْلَخَد ْنِإ : هتجْؤَرَل اق ْوَلَو

 جن لطلاب فة اع أ كب ع

 هتؤَم ٌلْئَبَق ُقلطَت : ليِقَو .ةلاحتسالل ُيِشَكرَزلا ُهَحَجَرو ٌيِمْراَوْخْل هب

١ 

 قم

ف َْنِإ :هيَجْوَّرل لاق لَو سايل اَهِْوَم
 02 هدم اه ؛ٌقلاَط ِتْنَأَف كَّنَدَض َذ تلي

هم ليبقت هِقيِلْعت فالخب ٍ.قلطت ل
 ةلئق و ةتمم 5 هليبقتب - قلطت اَهَنِإَ 

2 

 ةاَيَحْلأ َنْيَ اهيف َقْرَف ل ُمَألآَو َتوَملأ َدَْب ةَوهَش لَو ٍةَوْهَش لعق لق ةَجْوَّرلأ

 يمجو ناتو لعب نأ ا 4 ماركو ٍةَقَفَش َقَفَ هل اهب نأ ؛توَملأَو

2-9 0 

 عد ع

 ”اْضَق

 2 ص 077 مص <هع 2 " سل م ل

 ٌئّسلأ قالطلا ىف َوهَو ءخّسنلا رثكأ ىف ةطقاس لضفلأب ةّمَجّرَتلَأَو

 :ناَحالَطُص أ هيف هِيَ

 . يِعْدبَو ينس ىلإ مسي هسّفْنَي «طبضأ َوُهَو ءامهدَحَأ

 0 ١

 كلذ ملَعْيَسَو الَو الو َيِعْدِبَو ٌْنُس ىلإ ُمِسَقْنَي قلي ٠ ٌرَهْشَأ َوُهَو ءاَمهيِناَتَو

 .بفْئَصُمْلا مالك ْنِم

 ع

 يف ٍمُكَُحْلأ يقالطك بجاَو : ةسنكلا ماقشكلا نإ كل ل آ مِسقَني : :ٌةَدِئاَف

 :ٍةَفيِفَ َرْيَغ َنوُكَت ْنَأَك ميِقَتْسُم دي اَهْلاَح ٍةَجْوَز قالَطَك ٍبوُدْنَمَو فاشل



 ١١٠ بش يبأ ٍظاَمْلأ ّلَح يِف ٌعاَنْفِإلا )

 ُتاَوذ َنُهَو « ةَعدبو ُهَنُس َنِهِقالَط يِف ٌبْرَض : ِناَيْرَض هيف ُءاَْلَو
 م 0 0 و هر 2

 هيف عِماَجُ رْيَغ ٍرْفُط يف َقاطعلآ َعِقوُي َن نأ : ةنّسلأف / أ

 هْيَلَعَو ٍلاَحْل ةَميِقَتْسُم قالَطك ِهوُرْكَمَو يِتأَيَس اَمَك ٌيِعْدبْل 0

 حالم :مفَر ىدد /؟ ةواد وْبأ) (قالّطلا ىَلاَعَت هنأ ىلإ لالحلا ُضَعْبَأ» :َلِمُخ

 ِداْسِإلَ ٌحيَِحَص : :َلاَقَو لالة: : مُقَر ,211/؟ ُمِكاَحْلَأَو 41 : مقر 2560/١ هّجاَم ُنْبَأَو

 لما ع 1111ج هانا وت و ؛ِمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع :َلاَكَو ُيَِمَّذلآ ُهَققاَوَو

 23٠١67 :مْقَر 37/١ هةيِماَتْمْلا للعْلا» يِف ُيِزْوَجْلآ ْنْبَآَو 418771 :مُقَر 2775 /8 ْئِقَهْييْلآَو

 ُكوُرْتَم : َُئاَسّلََو 00 5 ءءْيَشِب َسْيَ ٌيِفاَضَوْلا : ئَبخَي ب َلاَق ٌخُصَي آل ٌثيِدَح اًَدنَه :َلاَقَو

 [ .ِثيِدَحْل

 ووك ريناد هي 3 7 0

 اهب ٍعاتْمِتْسَآ ريغ ْنِم اَهتنْوُمب
3 26 

 َنِهِقاَلَط يف ٌبْوَض :ِناَبْرَص) .قالّطلا مُكُح يِف :ْيَأ ««هيف ُءاَمْشلَآَو)
 . (ضْيحلا ُتاَوذ َّنُهَو) ) .ماَرَح : نأ .عذبو) . ديف هدرخت ١ : يأ «(ةنس

 (َقالّطلأ َعِقوُي ْنَأ) نسل : ْيَأ (ةشلاَف) : اوَقب لوألا مست ىلإ َواَشَأَو

 عاَجُمِرْيَغ ٍرْهَط يف) ٍةَسيآ الو ةريِغَص : هلو ياخي ثيل

 مدل ٍمَدَعَو دِهْلا يف َعوُرشلأ ِهِباَقْعَتْسال َكِلَو لبق ضخ يف الق ( (هيف

 *« كبديل َّنْهْوُقِْلَم كَنلأ ُرْثتَلط اذإ» : ىّلاَعَي َلاَق ْدَمَو ءُتْرَكَذ نَميِف

 . ةَدِعْلا ىف هيف َنْعَرْشَي يِذّلَأ تْفَوْلأ ىف : ْيَأ ١[« :َُكلا /يقالملا ٌةروُش ”5]



 ١11١ ٌينيِبْرَسْلا بيطخل

 و ََ رص تيك سار 0 سهو همر

 . هيف اَهَعَماَج رْهَط يف وأ ضْيَحلا يِف قالطلا َعِقوَي نأ : ةعدبلأَو

 ىَلَع «قالّطلا َعِقوُي ْنَأ ٌةَعدِبْلاَو) :ِهلْوَقِب يِنَّنلآ ٍمْسِقْلا ىَلِإ َراََأَو

 يف أ بحت نم هو (هف اما ٍرفُط يف دَأ ضبا يف) اهب لوُحدَم
 َكِلذَ ؛ بنج اَهعَلَبْخأ وأ ٍضضَوِع الب اَقالَط ُدْدَلَأَس ْنِإَو ُكَلْتَ ضَح

 « كِيتَدِعل نوط » : ىّلاَعَت ِهِلْوَعِل ضْيَح يف اََقلَط اذِإ امي ِيفلاَخُمِل

 فرماَعتلأ ُهلْثمَو ةَّدِعْلا نم هم ُبَسْحُي ال ضي ُنَمَزَو ١ ةيآلآ /قالّطلا ٌةروش 0

 ليت نَميِف مدل ىَإ ِادَألَو صْقرَتأ ودم لوُطب اَهوُرَصت ضن َكِلَذ يف كَمْ

 ذَق مدّ َدْنيَو «ِلِماَحْلأ َنوُد َلْئاَحْلأ ُقّلَطَ ْدَق َناَسْنإل ْن َنِإَف اَهْلْمَح َرَهَظ اَذِإ

 . ُدْلَوْلَاَو َوْه ُرَدَضَتَيف ُكٌراَدَتلأ ُهنكْمُي ال

 ْنِإ ْنِكْل ءضيحلا يف مَ لف ءقالَّطلا ُقيِلْعَت عاقيإلأ ٍدْيَقب َجَرَخَو
 اعذب يمس ضْيَحلأ يف ْتدَجُو ْنِإَو ابنُ َيِمُس ”, ٍرْهْطلَأ يف ٌةَفّصلأ ٍتَدَجُو

 لك ىف باَحْصَألا قاَمّتأب هيف مثِإ ال هنأ الإ ٌيِعْدبلا ماكخأ هْيلَع ُتّنَرَتَيَو
 3 2 2 7 آ 41 000 7 7

 (ِكَئاَوُرلَأ» ىف هلاق امك قرط

 و 0 مَ 2 د1 م7 يم ع ىف ري ف وام

 هنا ٌِعفاَرلا لاق امك ىْعَبنَيَف هرايتخاب ضّيحلا يِف ةفصلا َعَقْوأ نإ معن

 أ 0 ُنوُكَي لَهَف ؛ ضيحْلأ ّنَ َ و (قلاَطَود 07 5 (تنَأ» كلو



 هاه ده ده دعا. هاو ا. د د.اع عا. ا. وأي. هو اق دس هده ده واو ده او واه فو و »ع واه ده و و ياه ه همه جو واه « هد »ع هاو اهلاو

 َنهاَو و جير نبأ نع اهي َلَقنَو ب اراتَك

 نم َوهَو :لاق ايس قالا ُنوُكيَم ١ اءْرَق طَقَم تن ةلوَق دف َعَقَو يل

 «تنَأ» :هِلْوَعب ُعَقَي ال َقالّطلأ ّنأل ؛هئاَرجَأ لوَأ نَلَع محل بيِتْرَت باب
 رو :

 . ئهتنأ . (ٌقلاط تنأ» :ِهِلوَق عوُمْجَمب ُعَقي اَمّنَِو ءاَقاَثأ ِهِدَرفُمب

 د6 /:

 هْيَلَع مهلا ْرَصَق عامجلاب ِمَصْمْل دقت هيِضَف :اَهُدَحَأ تاهت

 .َكِلْذَك كش َناَك مرتُْمْلا هءاَم ْتَلَحْدَتْسآ ول ْلَب ءاَداَرُم َسْيَلَو

 بْتتلا تول ء«ةَضْوولا» يف امك ْحَصلا َلَعِريدلآ يف غطا ذك

0 
3 8 

١ 

 أ

0 1١ . 
34 

 0 وعور
 . هب ٍةَذِعِل بوجوو

 َلَب ءاّداَرَم َنْيَلَو ُهَرَكذ اَميِف ّيِعدبْلا ٌرْضَح ِهِمالَك ٌرِهاَظ : يِناَثلَأ هي

 مسَقَو ناتج ُهَل ْنَم قَح يف َوُهَو اةَضْوَرلأ» يف ٌدوُكذَم ُرَحآ مسي هن يِب
 .اًهَدْنُع ِتيبَمْلآ َلْبَق ئَرخألا َقَّلَط ؟ اًمِهِدَحَأل

 ضحَت مل نإ َرِظن اَهْلَط مث ءاهب َلَحَد مث ءاَنز ْنِم الياَح حكت ْوَلَو
 ْنَِف الِإَو ءِساَفْتلََو عضولا َدْعَب الإ ٍةَدِعْلا يف عَرْشت ال اهل ؛ يعذب

 . ممالك ْنِم ْذَحْؤُ اَمَك ٌيِعْدَِف ٍضْبَحْلأ يف ْوَأ سَ و رْهْطلَأ يف

 . يعذب هن اًرِهاَط اَهََلَط مث هنِم ْتَلبَح اَذِإ ةَهبْشب ٌةَءوُطْوَمْلآ ام

 : ٌدَوُص ٍضْيَحْلا يف قالطلا َّنِم ىَْتْسُي : ْتِلََنلآ هيَ

 كا
_-. 

1١ 1١ 
 ١ انآ

2 

 حاب



 د ٠ 111 نيبرّشلآ بيطَخْلآ َدَمْحَأ نْب ِدَمَحُمِل

 - يرعب بيق ينسب -

 0 .٠ كَم ع كد لا همز ءاش امك م كس
 «. ةريخ أ : ٌعَبْرَأ ْنِهَو « ةعدب الَو ةنْس نهِقالط يِف نيل ٌبْرْضَو

 1 2م و م 2

 « لِماَحلَأَو « ةّسيآلأَو

 . عضولاب اهَندِعَّنأل ؛اَهفالَط ُمُرْحَي الَف ْتّضاَح اَذِإ ٌلِماَحلآ :اَهنِم
 مْوَيْلآ جلا ِكَفْلَط نإ :اَمُديَس اَهَل َلاََو َةَمَأ ةَجّْزلأ ِتداَك ول ام: اَهّْنِمَو

 74 ماَوَح َنِإَف ْمُرْحَي ْمَل اَهَمَلَطَف قتل لجل َقالّطل أ جزل ِتَلاَسَف ٌةَرُح ِتْنَأَ

 ثوُعَي وأ كِل دب ةيلأ هب متي ال ذه قَد َدعْلا ليوُطت ْنِم اَهب ٌرضَأ َقّرلأ
9 

 . نَسَح َوُهَو نخب كيرلا هَل ؛َقَرلأب اهُرسَآ ُموُديَ

 . ٌيِعدب الَو ٌيِنُسِب َسْيِلَف .ةريحتملا قالط اًهنمَو

 . قاقشلا ٍةَروُص يف م حلا قالط اًهنِمَو

0 

 . ُنِعْفاَّرلَأ هيف فّقَوَت ْنِإَو بلوط اَذِإ ئَلْوَمْلا قالَط :اَهّْنِمَو

 .ةَيناَت ٍضْيَحْلأ يف اَهقَلَط من ٠ َهَْلَط ٍرهَطل يف اَهَعَّلَط ْوَلاَم : اَهَنِمَو

 عج :ىلاعت ِهِلْوَف قالطإل ءٍضَرِع ىَلَع اَهَعَلاَخ ْوَل اَم :اَهنِمَو
 ٍصالَخْل ىلإ اًهَتَجاَحِلَو [05 :ةيآلآ /ةرقبلا ٌةَروُش )1 © هدي ْثَدَنْفأ اف اَمهَلَع

 ٌدِراَوَوُهَو ؛ ؛ يعذب لَو يشب ب َسْيَل اَذَهَو ءِلاَمْلأِب ْتَدَتْفأ ْتْيَح ْنِم ةََراَمُمْلاب

 ىَلَع عذب اََو هس َنهِقالَط يف َسْيَل ٌبْرَضَو) :َصُمْلا ٍلْوَق ىَلَع
 : (ٌعبرأ َنُعَو) ٠ «ةَضْوَرلأ» يف امك ٍبَهْذَمْل َنِم ِروُهْشَمْل

 . ْضحَت ْمَل يل (ُةَريِعَّصلا) : ئّوألا

 .اًمُهَقَحْلَيَرَرَض الَف ٍرهْشَألاَب اَمُهََدِع َّنأل ؛(ةَسي يآلا) :ةَيِناَنلَأ (َ)

 الَف اَهِعْضَوب اَهَتَدِع ّنأل انْمَع َرَهَظ يِتَلأ (لِماَحْلا» :هئِلاَلَأ ()

 م



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ َلَح يف ع ةالآ» 15 ١١

_ 
 . اهب ْلْحْدَي مل يِيْلآ ةَعِلتْخُمْلاَو 3

 فعلا رو ةنب الو هذ فا كت
 .اًهْيلَع َهَدِع ال ذِإ «(اَهب ْلُخْدَي ْمَل يِتَلآ ةَعِلَتخُمْلا) :هَعب ةَعباّرلأ (و)

 د 6

 ماَمَت َدْعَب َقَلَط َءاَش ْنِإ اَهَدْعَب مت َةَعْجَولآ ُهَل َّنُس اعذب َقَّلَط ْنَم :ّةَميَت
 : مَقَر ١/ 21٠١97 ملْسُمَو 6 :مقَر 225 ٌُيِراَخْبْلا] (َنْيَحيِحَّصلأ» رّبخل ِرْهَط

 :مُقَر 2700/7 َدْراَد وُبَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 21175 :مْفَر :409/* يِذِمٌرئلاو 0١

 254/7 ُدَمْحَأَو 5019 :مَقَر 0301/١ هَجاَم ُنْبَأَو ؛؟884 :مُقَر كال 1 ِْئاَسَشلَاَو 4

 «ةيلحلا» يف مَع وُبَأَو 1 ٌيِعْفاَشلأَو 45 : مقر عهال5/؟ ٌكِلاَمَو ؛, 65 : مُقَر

 هللأ َيِضَر َرَّمَع َّنْبَأ نأ علل /” ٍريرَج نبق : مُقَر "75 /1 ُيَقَهْنَبْلاَو 16 /1

 ةزم» :َلاَقَق هل ينل ُرَمُع َكِلَذ َرَكَذدَف «ٌيضِياَح ّيِهَر ََجْوَز قل ُهنَع
  َداَرَأ ْنِ اَهّسَمَي نأ َلْبَق :ْيَأ «كاًرِهاَط اَهَقُلَطُيِل مت اَهْعِجاَرْيْلَ
 .اَمِهِتاَياَوِر ضعَب يف

 َكِلَذب َحَّرَص امك َداَر أ
0-9 

 نإ اَهسمَيْنأ لبق :

 نيدنتد

 ريب سدس

 قالطلأ َعَقَو دع ٍةَعْدْلل ٌقِلاَط ٍتْنَأ سن وأ ةشوثشم ضلال لَ

 يف نمل ؛رهطَت نيج قالا غ م

 ل ا ذإ لاخلا يف قوة وأ حلا َدْعَي ٌرهطت نيحف

 ْؤأ «ةلضفأ ؤأ «قالطلا ّنَسْحَأ ؤأ ءةنّسَح ةقلط ٌّقلاط تنأ :لاق ْوَلَو «ُهلْبق



 ل ٌينيبْرْشلا بيِطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَعَحُمِل 57 0 م هةموو

 [ ِتاَقَلّظلأ َنِمِهِناَكْلْمَي اَمَو دْبَمْلَو ٌرُحْلأ قالط ىف ]ّلْصضَف
 م ام ع يا هم

 3 تاقيلطت ثالث ٌرحلا كلميَو

 ؤأ «قالّطلأ َحَبفأ ذأ ةَحيبَق َهَقْلَط ؤأ ِءةَنُسلَأَكَف ؛ُهَلَمْجَأ وأ ُهَلَدْعَأ

 ؤأ لدلك اًقلَط ِكئْنَلَط :اَهَل ُهَلْوَقَو .َةَعْدِبْلاَكَف ؛ُهَّمَحْفَأ ؤأ ُدَجَمْسَأ

 ١ ةوكذَمْلا ُهيِبْسَتلَأ وْعْلَيَو ٍلاَحْلا يف قالا قي ؛ راما

2 

 ِتاقلطلآ َنِم جل ُهكِلْمَي اَميِف لصف

 ٍقلطُمْل ٍطوُرُشَو قالطلل لاقل ٌلَحَمْلاَو ٍقيِلْعَتلَأَو ِءاَنْثَيْسالَأ يِفَو

 (ةخلأ َكِلْمَيَو) : هِلْوَقِب ٠ ِتاَقلّطلأ َدَع َوُهَو لوألا مْسِقْلأ يف َعَرَش ْدَقَو

 رع ْنَع َلْيْس كي ُهَن . ؛(ِتاَقْلَط َتالَث) َهَمَأ وأ ةَدَح ْتَناَكأ ٌءاَوَس هتَجْؤُز ىَلَع

 : َلاَقَق ؟ةَملاَّعلأ َنْيَأَ [م01 :ةيكلآ /ةرقبلا هوس ؟1 © َناَتَّرَع ٌقَدَطلَ و : لاَعَت ه هلؤق

 ءادال45 :مقَر فئربكلا نسا »] ([174 : ةيآلآ /ةَرقبْلا ٌةَروُس # ِنَسَح إب عيش ْوَأ 9

 قالا يف َرابِتْغال نأ ؟َةَج جذل قر اوُربتْعَي ل امَّنِإَو [16044١و 1١68, حالو

 ١ لاق كَانَ 4.٠ : مقر لال“ /11 نقبل | ىَوَر امل ! جْوّرلَأب

 .هداتشلب كلَ لاجل
 َدْنِع ُهََأَرْمأ نعال امل َيِناَلْجَعْلأ اًرِْيَوُم آل ؛ ِتاَقْلْطلأ ٌعْمَج ُمُوْحَي الَو

 هْيََع قمم . ناب نيت انا لك نيل هَربْخُ نق ل اه ذي نيك
 ُاَهَنل اًماَرَح ِثالّثلأ ٌعاَقيِإ َناَك ْولَ 000 : مُر ٌيِلْسُمَو ؛49048 :مْقَر ؛يِراَخُبْل] ها ساس ا ا

 .ُهَرَضَح ْنَمَوَوُ ُهَمَلْعَيِل َكِلذ ْنَع



 ئَوَر اَمِل َةَدْح ُةّْتَجْوَر ْثناَك ْنِإَو طَقَ ة (ِنْيتَمْلَط ُدِبَعْلا» ُكّلَْي ()

 ِدْبَعْلَ قالط» :اَع وفم [14445 دمقَر "59/17 ْئِقهْيَبْلاَو "5/4 ُيِنْطْفَراَّدل

 ير ٌرخ اوُربتْعَي مَ امَّنَِو ٌتَقْلَأَك ْديَدُمْلَاَو ُنضَحَبْمْلَاَو ُتَناَكُمْلَاَو ؛ِناَنَقَْلَط

 رم اَمِل ٍةَجْوَّرلآ
 د

 راد َقَحَتْلآ مث ِنيتَقْلط ُهَمَجْوَر َقَّلَط يمَِك هَ ُدبَمْلا كمي د : ةيبنتأ

 ُكّيْمَيَو ٌحَصَأل ىَلَع ُهَل ُلحَت نإ ءاَهَحاَكِن َداَرَأ من ؟ «َقرْتْسَأَو بحل

 لح ُعَتْمَي ال َقَرلآ َناَيَرَطَو . تقلب لع رحت مل اه ؛ ةَبلاَثلأ اَهْيَلَع

 هنأ ؛طَقف ةَقلطب ُهَل آ ُدوُعَت اَهََِّف َقرْتْس مآ مث مث َةقَلَط اهَقَّلَط ْوَل اَم فالخبب َقباَسلأ

 .ٍديَِعلآ ِدَدَع ِءاَفيِتْسآ 1 ََقَر

 دإع دع

 ءانثيسالا حِصَيَو) :هِلؤَقب ءاتْنتْسالآ َوُهَو ؛يِنَنلا مْسِقْلآ يف َعَوَش هن
 أ لِي ارحل َوُمَو برع ماكو َنْسلأَو ِنآْرَقْلا يف هِعوُقُوِل (قالّطلا يف

 َّيِهَو «ٌةَسْمَح طوّر هتَحِصِلَو ءاَهِتاَوَخَأ ئَدخِإ

 مُكَُح َمْفَو هب َدَصَقَو ِهغاَرَق َلْبق ُهاَوَنَو ِنيِمَيلاِب :ْيَأ «(هب ُهَّلَصَو اَذِإ)

 ةَبْكَس ىلع اَدِئاَر لصقل لَه قس ْمَلو هَسْفَ هب اعيْسُم هب قلتو يميل
 َكِلذ َنأل ُِدْضي ال َُنِإَف ِتْوَص عاطقنأ وأ ءٍسْفَنَمِل َتْكَس ول اَمأ رض سمن



 ماقد و ده دف د. ادع او د. دع ده. دفو ا.ه و ها و و ده هه ىو هو. عاود ه هاو ا هاو اه هاو« اه ده وأو هده ده واوا ه واه هاه

 ِنيِمَيَلأ ْغاَرف َدْعَب ُهاَون ؤأ ءاريِسَي ْولَو ٌيبنجألا الكل فالخب الصاف ّدَحُي ال
 0-4 2 ١

 8 2 201 را 1 رام ك5

 كلذَو ءاهمامتب ٌربتعت امنإ ”يهتلا نآل ؛ التف ُءاَوَ اذِإ ام فالخيب كَض

 مُكُح َعْفَر هب ْدِصْقَي ْمَل ؤأ اَمُهَْيَب اَم ؤأ اَهَرِخآ وأ اَهَلَوَأ هيون ْنَأِب َقِداَص 0, 1 4 0 هت كه 9-5 8 - 01 .ّ رك 2 4 .:َ 0 39
 ةَسفن هب ْعِْسُي م َو هب ظفلت ْوَأ هب ظفلتي | َو نيِمَيِلَأ َعْفَر هب دَصق ؤأ ميل

 7 9 2 80 0 060 سل 7 هم 0 هَ هل م ه2

 لطاَي قرغتسُملاَو ءّرض ُهنم ئنثتسملا قّرغتْسأ وأ ِهِعْمَس لادتْعَأ َدنَع

 ٌيِدمَآلَأَو ُماَمِإلَأ هلاق امك عاَمْجِإلَأب

 .اًنالَت ْتَقَلَطَو ًءانثتْسالآ ّمِصَي مل ءاثالث الإ اثالث ٌقِلاَط ٍتنأ :َلاَق ْولَ

 لاط َةَدِحاَو الإ تنأ :ك هنم لنثتْسملا ىلع ئنثتسملا ميدقت ّحِصَيَو ظبي كس يا ىنثك 2 ف يم لل ل[ ريم كا خل مما مم
 هه 0 72 - 2022 و 00 7 هل 1 ريق هو 7 8 هر ب

 قلاط تنأ لاق كولْمَملا نم ال ظوفلملا نم ٌربتعي ءانثتسالاَو ؛ اثالث

 دع د د

 : هِلْوَقك «ىَلاَحَت هلأ ةَئيِشَمِب قيِلْعَتلا ىَلَع اَع َعْرَش ءاَتئيْسال ُقَلْطُي :ٌيبْنت

 ؛ِكَقالَط نَلاَعَت هللآ [َشَي مل نإ ؤأ ءىّلاَعَت هللآ َءاَش ْنِإ ٌقِلاَط ِتْنَأ
 َدَصَقَو

2 

 نعمل قالو قة ف هتيم ألا يف انني

 دِصقَي مَ نق موُنعَم يَ ُدْيَغ اَهِمَدَعَو نلاَحَت هللأ ةَئيِشَم ْنِم م ِهْيَلَع َىّلَعُملا نذل

 اًهَدَصَق أ «ثََقلا وُ اَمَك اهب هدول هناَسِل لإ قبس ْنأب نيل ةَئيِشَمْلاب
2 



 ةَفّصلأب ُهَقْيِلْعَت ٌحِصَيَو

 للا ةّئيشَمب ٍءْيَش لك َّنَأ ؤأ َكْدَبلَأ اهب َدَّصَق ؤأ ءقالّطلأ َّنِم ْغاَرَفْلا َدْعَب

 ره اَمَك َنَلْطَأ ْنِإ اَذَكَو ءَتِنَح ؟ال مَآ َقيِلَْتلا َدَصَق ْلَه ْمَلعَي ْمَل وَأ ءىّلاَعَت

 ْنِع اَهِرْيَعَوٍمْوَصَو ٍةاالَصَو ِءوُصُو هن داق ةئيِشَمْلاب يعل َُتْمَي اَذَكَو
 ٍداَقِعْنأَو ِرْذَن ٍداَقِعْنأَو ِنيِمَي ٍداَقِعْنَأَو قع ِداَقِعْنَأَو قيِلْعَت ٍداَقِْنَأَو َقيِلْعَتلا ٍدْضَق
 .ٍةَراَجِإَ رارفإو عقبك مَ اذ َُفَح اّمِم َرِكذ ام ٍرْيَغ يفْدَصت لك

 هد او .(سا 0 سس ع علا ص م00 وكرو ياو ره

 م هر 2

 3 سو و 02 0 يي 5 و هع
 وو م < -. نسق ع( وار 7 كادي ال و 0 ال ا ل

22 
 مه 2 رمال 2 و لن اس ىةم 0 سم

 عايشي6 و يي شس 3 نا رىداد6 اه .٠ 2 2 ع 0

 يف ٌءانئتْسالا اسم ؛ حيحص تنأ هؤافش عقوتملا ضيرَمللَو « لِصاَو تنا

2-0 

8 
 تك

 مصاه مر 6 يف هر رع هد دل
 «(ةقيلغت ّحِصَيَو) : هلؤقب «قيلعتلا ّوهَو «ْثلاَّتلأ هلأ يف َعّرش مث

 َلاَق اذِإَ ءاَهدوُجُم دي قط ءةَفّصلاِب) قمل ئَلَع اسايِق قاع دّطلأ : ْيأ

 َعََو ؛ِهِلوَأ يف ذأ ءوِسَأَر يف وَ هَيَرَع يف وَ ءاذك ٍرْهَش يف ٌقِلاَط تنأ : ل

 ءاَذك رْهَش ِراهَ يف ٌقِلاَط نأ وأ ؛هْنم ىلؤألا لل َنِم ِءز ْزُج ٍلَوَأ َعَم قالّطل

 وقف َء

 ءاَذَك رْهَش رخآ يف ٌقِلاَط ِتْنَأ وأ ؛ُهْنِم مَْي ِرْجَف لوب ُقلْطَتَق هن وي ِلَّوأ و
 هو



 ١11 ٌينيِبْرَسْلا بيطخل

 ع نى سرع سم م 2 7-2 . ىلا ص 78 2 0 0 5-9

 ٍلَّوأب ثقلط هرخآ ِلّوأب َقْلَع نإ .رهشلا نم ِءْرج رخآب قلطتف ؛ِهْحلَس ْوَأ
 07 هقس يك 0 يكد هك 7006 .ةيك همام
 مْؤَيلأ رخاب تقلط ِهِلَّوأ رخاب قلع ْولَو .هرخآ لّوا هنال ؛هنم ريخالا ميلا

 - 18 يال 0-7 1 3

 غ1 7

 فضي َنَلَع ولو كلذ ني مولا ؛ٌرْهَشلأ صن نو َرَسَع َسِماَحلا

 فض ليلعب ِهِضي فضيل ٍءنلا رب عولطب ْتَقلَط لوألا هِفضن

 و فصني ِهلْيَل ٌفضِن لَباَقُيَف راهن َقباَس ريكو ففْضِنَو مآ عبس َةَعْبَسَو

 لَو ءاَفضي مَ ةَينامَثو لال ُْبَسَ اه ماي ُةَعْبَس ةَعْبَسَو ٍِلاَيَل يِناَمَت

 ل نإ وات قل نإ ولا تقل هاو للا بنل

 اَهّنلأ

 9 ْذِإ راَهَّل َّنِم ِءْرُجَو ِلْيّللا َنِم ِءُْج َعوُمْجَم ْنَع ُهَراَبِع اَمُهْنِم لك ْذِإ ءاْبل

 ظ .ِنيناَمَزلا َنْيَب لِصاَف

 ِلَقَو : (ِبَلطَمْلا» يف َلاَق «ٍةَفّصلأ ىلع اًمطَع ْروُرْجَم (ِطْرّشلأو) : ُهَلوَكَو

 دْنِع َنوُنمْؤُمْلا» :86 هِلؤقب ٍطرّشلاب قالّطلا قيلت ٍزاَوَجِل َسِنؤْتسآ
 م 6 م . هم 2 ْط . 3

 . ئهتنأ 1١4117[. : مقر .159/1 ْنَِقَهِنَبْلاَو ؟١٠591 :مقَر ,5ال /؟ ٌمِكاَحْلآ (مهطورش

 نإ : : وت بابل 3 َيِهَو «ْنِإ) : ِتاَمّصلأَو ٍطْرَسلَاب قيِلْعَتل ُتاَوَدَأَو
0 

8 

 يِناَس نم تحد ْنَمك ٠ «ميِمْلَأ حب ف فْنَم١َو ؛ٌقلاَط ِتْنَأَف َراَدَلأ ِتْلَخَد

 : وحن كاملا (اأَم)» ٍةداَيِزب ام َتَم)َو (لتَم١َو (اَذِإدَو ٌقِلاَط ّيهف ة َراَدلأ

 ِتْلَخَد ٍتْفَو ّيَأَك أد ؛ٌقِلاَط َىِهَف ىِئاَسِن ْنِم ٌةَدِحاَو َراَّدلأ ِتَلَخَد اَمَّلُك



 ٌلَح يف ٌغانْفإلا ل

 ها 6م عاق. ا.ه و او او واو واو د م ده ده ع هاه جاها. واه هاه واو سه اه ده واو عاق. عاود هاف هه واهو هاو او هواه واو

 هل هه 2 هس قاس اس 0007 ْء م 00 رس ف 2

 2(ام) لنعمب ىِهَو .(اَمُهَم»َو «هيوَبيس يىَأَر ىلع «اَم ذإ» ٍتاّوَدآلا نمَو
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 يف (تَم١ :ك َيِهَو ,(ناّيأ»َو «ةّملك «اَم اَنَأ»َو ء(اَم ذِإدَو «ةّيطزشلأ (اَماَو 00 ًّ 2 8 هن م 7 0 03 2 32 : 2 2 0 1 310
 لمس رس هت 2 عض 8- مث 2 ممءير .(لر هجرس 5

 (اًمفّيك»و .«ئك»و .ةنكمألا ميمعتل (اَمثْيَح١َو ى«َنْيأ»َو ءِناَمْرَألَأ ميمعت

 هر م 1 33

 فعلا مع ٍللَب يف «ال» :ب نوكُي قيلعتلا نأ (ّيلازغلا ىّواتف» يِفَو 2.0217 جم لس . مهكر ىلا ما سم تي هكر 576 / و 22170 1 ساما ثيل

 اًضْيَأ ٌنيِلْمَتلأ ُنَوُكَيَو ؛َراَدلأ ِتْلَخَد ال ٌقلاَط ِتنأ : َداَدْعَي لُهَأ ِلْوَقَك ءاّييف
 هل هه

 هلأ ِتْلَخَد ْوَل ٌقِلاَط ِتْنَأَك ءاؤل» :ب
١ 

 . ُيِدْرَواَمْلأ ُهَلاَق اَمَك ٍ؛َراّدل
131 4 

 الَو هيلع ِقّلَعُمْلا يف اَْرَف عْضَوْلاِب عوف وأ نمت ] تاكل هقعو

 يف ةّيِرْوَمْلأ ديف اَهَنِإَف ه هيف ام ملح ِرْيَخ يف لوُحْدلاَك تبع ََلَ نإ اخ
3-8 

 ٍتنأق املأ يِل تْنِمَض اَذِإ ؤأ ٍتْمَص نإك ءهاَذِإدَو (نإ» :ك ءوِغَيِص ٍضْعَب

 اذإ وأ ْنِإ ٌقِلاَط ٍتنأ :ٌوخت َةَئيِشَمْلاِب ٍقيِلعَتلا يف َرْوَمْلآ ُديِفُت اَذكَو ؛ٌقِلاَط
 نإ

 مساع مث
 . اصعست

# 2 

 َهَّرَم َدِجُو اذإ لب ؛هْيَلَع ٍقّلَعُمْلا يِف اَراَرْكَت ُتاَوَدَلَأ هذه ىضَنْقَ د لَو

 الإ انا اَمُدوجُو و و يميل تعور لَو ٍناَيِنِْيَع يف جاو

1 

 ,ظ6 مس

 ُهَبْحَتَو ٌديِبَع ُهَل ْنَم :َلاَق ْوَلَ اوكا ُديُِي اهب َقيِلأ نإ فاملُك»

 8 202 0 20 7 ّوَسَن
 اثالث وأ «نادّبعف نيتنت وأ ٌرَح يديبع 3 ع ْنِم دبع ٌةَدِحاَو تقلط ْنِإ ة 0

 قالطب ٌدِحاَو ٍَةَرْسَع ّقَنِع اً ره وأ اَعَم اَعَبْرَأ ةَلطَو ؛ُةَعَبْرأَف ةعَبْرَأ وأ دنا
 هو ل 77

 م 2 هاك 50 5 0 يل ْءام

 قالطب ةَعَنِْرأَو .ةثلاثلا قالطب ةثالثَو ةيزاثلأ قالطب نانثاَو «نلوألا



 ١17١ ميزا ا دا

0 

 . ُمِياَنلَآَو « ْنْوْنِجَمْلَاَو : نصل ْمُهَقالَط ُعَقَي ال ٌعَبرَأ

 اَهَنأل ِ؛َرَشَع ةَسْمَحَف ؛امَّلُك» :ب َنَلَع ولو ّةَرَشَع كِلذ عوُمجم ميال

 َةماَثَو ِنْيَنرَم ِنْيَسْنَأَو ءِداَحآ ةَعَبْرَأ اَهيف َّنأل ؛َتَم اَمَك رازكتلا يي

 هب َقَدَص ُهَّنَأل :ةَيناَثلآ قالّطب ْتالَتَو . لوألا قالب داو ني دعب وو

 ٌقالَط ِهْيَلَع َقَدَص ُهَنَألَو لاَ قالطب ةَعَيْدَأَو « نين َقالَطَو ِةَدِحاَو قالَط

 قااط ِهْيََع َقَدَص ُهّنأل ؛ةعب ةعباولا قالب ةَعْبَسَو ثا ٍةَدحاَو قاطو ٍةَدحاَ

 ٌةَينَح َكِلْذ م ٌعومْجَمَو ةَعَبْرَأ قاللطَو ِْييلوُأل ريغ نيت َقالَطَو ةَدِحاَو

 ه#

 (قالّطلا عَن عقب ٍ!َو) : هلو لحمل َوَهَو .عِباّرلأ مْسِقْل يف َعَّرش م
 «حاكي د دعب َّ قاللَط ال» : هي هلؤقل هِدوُجُؤ َدْعَب (حاَكتلأ َلبَق) كا

 ٌمِكاَحْلأَو 23519٠ 49١91 :مَقَر 2308/7 َدُراَك وُبَأ 4١18١ :مفَرآ ٌيِذِمْرَتلا هحّكَص 0 : مرد توم معلش ياس

 . [داتْس ننإلا ٌحيِحبَص : َلاَقَو ءال477 : مقر ال“ /5
- 

 9 ٌعَبرَأَو) : لعب «قلَطمْلا طوُرُش َرْهَو «ِسِماَخْلآ مقل يف َعَرَس م

 َنوُنْجَمْلا) : يِناَثلأ ( «ُيِبّصلأ) : لول : قيِلْعَت لَو ٍزيجْنَب (مُهَقاَلَط عع
 َنَح ّيِبَّصلأ ِنَع :ثالث ْنَع ُمَلقلأ َعِفُر» هل دلزتل ؛ (ُمئاَنلآ) : ُثِلاَدل و
 وُبأ ُهَحَكَص ؛ًطقّيتْسَي ىَتَح مكان ِنَعَو « َقيِقُي ئَتَح ٍنوُنْجَمْلَا ِنَعَو ملتي

 2470/4 ُمِكاَحْلاَو ؛1710/ :مُقَر 284/١ ُدَمْحَأ] ُةُرْيَغَو [ 75 :مَقَر 210/4 ٌدْواَد

 .[8159 :مَقَر



 « عاَجش يبأ ِظاَمْلأ َّلَح يف ٌعاَنْفإلا» ١١7 ؟

 0 .٠ ماو مَ 39 َمُفَتْرَأ ْثَْحَو

 ٍركْس ْنِم ونجل َرَط ول معن ؛ ْمُهُفَوَصَت لطب ملف مُهَْع عفت ثيح
 07 ةالط لا 3 وحنو 000

 ىَلَع ُهَقالَط َمَقَو ٍنوُنُجْلأ اَدَه يف َقّلَط ْوَل ُهَّن ؛ةفَّرَصت ّمَص هب ىّدَعَت

 يف ُهَلاَفاَمَك ُهْنَع ىَلاَعَت هنآ َيِضَو َيِعِفاَشلآ بك يِف صوُسنَمل ِبَمْذَمْل

 يف امك لّقَعلا صِقاَنلأ :َوْهَو ُهوُتْعَمْلأَو (0"0+َسزَبُملآَو . (ةَضْوَرلا»
 و

 . ٍنوُنَجَملأَك ح اًحّصلأ»

 ةقالط م قي ١ هتَجْوَز قالط ْىَلَع عادل عكفب (ةَركمْلا) : عباَرلأ ))
 هس م هر

 أطخلا أ يِتَمَأ ْنَع َمفْر١ : هلك هلؤقل هْنَع لعن ذآ َيِضَو ةَفِدَح يبأل اًقالخ

 عَمْجَم١ يف ُنِمَتْيَهْلا َلاَق ء1470 : مقر قال" ٌئناَرَبَطلا] (هْيَلَع اوُهركتسأ اَمَو ُناَيِسْسلأَو

 هكدا /7 1َنييِماَشلا) يف ُيِناَرَبْطلََو ؛ ٌفيِعَض ّوْهَو « ٌيبْحَولَأ ةَعيِبَر نب ديزي هيف 225 (ِدِئاَوَّزلَأ

 ةُواَد وب ُهاَوَر ِداَرْكِإ :ْيأ .(قالْغِإ يِف َقالَط آل» :ِرَبَحِلَو ٠06١ :مفَر

 475407 :مقَر كالا /5 ُدَمْحَأَو ؛5048 :مُقَر 330 ١/ هّجاَم ُنْبَلَو 4909 :مْقَر ,208/7]

 151/7 َآْعَي وُبَأَو م مُفَر 288 | َةَييَش يأ ُنْ او ١+ ما : مكر ا" هال // َثقَهْيَبْلاَو

 ٌةَداَنْسِإ ّحَّحصَو [1807 مقر ,73317/5] ُمِكاَحْلََو [5/5*(6) ينطقرادلاو «(5454 مقر

 . ِمِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع
 ثالث َلَع هركأ ْنَأَك قالّطلِ ُهْنِم راَيْخآ ٌةَير ُهَركَمْلا نم م َرَهَظ َنِإَ

9 
2 
 ع

 ٍقيِلْعَت ىلَع ؤأ ىَوَنَو َنَكَف حيرص قالط ىلع ؤأ ةَدِحاَو َقَّلَطَم ِتاَقْلَط

 بْيَجْل ُثاَذ َوُهَو ؛ ِنوُنُجْلب 5 هَهيِبَش ؛ٌناَيَذَهْلا اَْنَعََتْنَي ةئَفع ؛ ُهَلِع : " :اًالِضَو هَل هَل ٌماَسْرِبْل 00(

 طيح قطا م ُجوَدْرُم ٌءاَشْع َيِمَو طاع اًرولبلا وأ ةنَجْلا ثيصت ٌباَعتْل : 1ءان1151/

 ٍةَطَّْللآ ّلْصَآَو ءٌتّرَعُم ْظْمَل َوُهَو .اَهيف ئَذْهُ ةَّلِع يِحَو . ردّ راَدج ْنَع اَمهُلِصْْيَو نيرا
 .ِتْوَمْلأ ُنْبَأ :ُهاَنْعَمَو «ةَيناَيْرِس



 هم ار دع ا. او اماه ساقه وه انللاو «  هاو جدو د ءاوأ و سام ماس م ديه اساس هاو مه ياها سا سل م وهده واه ماها مس اه جاو اس ماع

 ُةَيَفلاَحم َّنأل ؛ ؛عيِمَجْلا يِف َقالّطلآ َعَقَو ٍرَوُصلأ ِهِذَهِل سْكعْلاِب وأ رج

 دَدَه اَم قيِقْحَت ىَلَع ؛ ِءاّرلآ ٍرْسَكِب ءهِرْكمْل ُةَردَف هاَرْكإلا لوُصُخ ُطْرَشَو
 هرْكمْلا ُرْجَعَو ؛بْلََت وأ ةيآلوب اَمْلُظ اَلِجاَع اًديِدْهَت ءاَهحْنَمب هَرْكُمْلآ هب

 هِرْيَغب ةئاَعتْسأَك ِهِرْيَغ وأ برب ءاَمِرْسْكِب ءهِركُمْلا عْفَد ْنَع ٍِءاّرلآ حت
 ال ِدَنَأِل ؛دب ُهَقَوَح اَم ّلْغِف ّىَّقَع ل :ذ ْنِم َعَتْمأ نإ هنأ ُهْنَطَو

 بو 3 اك َسْيْلَف اَدَغ كئلتفأل : : لاق ول اَم ام «الجاع 0 ب جَرَخَق

 ْتْضَصتُقأ لَو َكَمَجْوَر ْنَلَط : يِناَجلِل ٍِصاَصِقْل ٌيِلَو لاق 1 اَم «اًمْلَظ»
 .اًهاَركِإ نكي ْمَل «َكْنِم

 ليوط ِسْبَح وأ ٍديِدَش بّرضب ٍفيِرْحَتب ةاركإلا ْلْصْحَيَو
 ام ىَلَع َماَدْهِإلآ « أ هلْجأل ٌلِقاَعْل يؤم كي وخذ

 فان وأ

 .ِهْيَلَع ةرك

 ْدَقَف ءاَهْيَلَع ِهَرْكُمْلَ باَبْسَألآَو ِصاَخْشألا فالتخأب ُهاَركإلا ففِلَّيْخَي

 ُهاَركإلاَف ءرخآ َنوُد ٍبَبَس يِفَو َرَخآ وق مخ يف اقر هيلا وُ

 َّقَح يف َمِاَرَم ٍةَسْمَحَك ؛ِاَرلآ حئفب وَرْكْمل ىَلَع ُقيِضَي ال ٍلاَم فالْنإب

 فالخب ْقّلَطُي الو ُهَلَمَحَتَي َناَسْنإلا ْنَأل ؛قالَّطلآ ىَلَع ٍءاَرْكِإِب َسْيَل رِسوُمْل

 ُهَلاَق امك ّلَق ْنِإَو ُهاَرْكِإ ِهيِحَّوْلَأ يف م ْسْبَحْلاَو ْيَلَع ُقيِضَي يذلا ٍلاَمْل

 . ةاَرْكإ تآو دم لْهَأ يف ٌُريِسَبْل ٌبِدَّضلأَو « ُنِعَرْذَألآ

َ 
 أ
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 ١7 عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاَْمإلا» «

 ها و و واو د. ا. ثا وده ده اه هاه عداها ه هاه عداه هد هد ف اف هاه اه عاش و ده هه هاهو هله هاهو ساه هيه ههه هه

 ٍةَجْوَر قاَلَط ىَلَع ُهَمَرْكَأ اَذِإ اَم َمَدَقَت اَميف ؛هِتَجْوَر قالط» ٍدْيَقب دب عي

 ؛ حيِحّصلأ ْىَلَع َعَقَو ءاَهَقَّلَطَف َكُئلَتَق ّلِإَو يِتَجْوَر ْقَلَط هَل لاَ ْن 4

 قسرا" يف هلق امك نذل يف به

 هه رياك يي اا 0 0م 0 سمو تي ىو قم 4

 ةقلط اَهقّلطف ؛اثالث ُهلْبَق ٌقِلاَط تنأف ِكتقَّلَط نإ :ِهَجْوَرِإ لاق ول : هم |

 ِكوُلْمَمْلا ىَلَع هتدايِزِل ُنَلَعُمْل ُهَعَم ُمَقَي لَو ءطَقَم ُرْجَبُملا َمَقَو َرثكأ ؤأ
 .نيقتلا مكشي هل ةلعفلا عير زجتفلا قو ول ةنأل «ةئت ا

 لعمل أ عقي مل ركتْمْل عمي مل اذإت ٠ رجم عقب : آ ُنّلَعُمْل َعَقَو ْوَلَو
 0 مالت ع و 7
 نيه ارجو ؛ يرش نبال هوي 7 يسنرشلا كس اسملا

 .ُدَمَتْعُمْلأ َوُهَو ءناَْيَّنلأ ُةَحَكَص اَمَوُه ُلَوَأْلاَو ءباَحْص

 هَ مروري يم 4 0. ماو .1 2 يام رت ع ب يعل
 ءيِرَب جيرس نباَو «ةلاسملا هذله ت ول تددَو ائّصلا نبا لاقَو
 2 م 7 و

 ؛ٍناَريَطاَو ءامَس ِةوُْصَع اَْرُع لَم قالا َنلَعْوَو

 مَل هنأ ؛ قلطت مَ َناَضَمَر ٍمْوَص خش ءاَعْرَش أ ؛ِنْيَدّضلأ َنْيِ ب منَجْلاَك

 ٌةَدِقَحْتُم َركذ اَميف ُنيِمَيِلأَو ٠ ُدَجوُت ْمَل ِةَفِص َلَع ُهَقَلَع اَمَِّإَو «َقالّطلأ ْرُجَنُ

 . فِلَحْل ىَلَع ْقَلَعُمْلآ اهب َتَنْحَي ىَّتَح
 َوُهَو اَلَتَم اًطِئاَح ْتَمَّلَكَف «ٌقِلاَط ِتْنَأَ اَدْيَر ِتْمَّلَك ْنِإ : هِتَجْوَرل َلاَق ْوَلَو



 .ه ده د. د. او اه انو م واو ساق هع اف دع اج هده هاو ده وده واوا و واه هاه. و ده هاه د ودع هاه اه دق اه ا « هاو وه هى هى هله

 ملكت مَ اهل «نيهجولا حَصأ يف ثتخت مل «ععَي
 : وأ اَهاَيَأ ْتَمَّلَكَف ءٌقِلاَط 3 58 ِتْمَلَك ْنِإ :اَهَل َلاَق ْوَلَو

 1اَكُم نم اَهَعْنَم ُتْدَصَق :َلاَق ْنِإَف ءةَفَصلأ ٍدوُجْوِل ْتَقْلَط اَهِِراَحَم
 هل
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 . رهاظلا هنأل ةنآل ؛ةنم لبق «بِناَجَألا

 ارَصَتْخُمْل» اذهل ٌةَياَمك ِرْدَعْل اًذنَه يِفَو رصخنت د

 .هيِحراَشَو ُهَفَلَوُم ْمِحَرَو هب ىلاَحَت هللأ َعَفََو يرُجُجْلا يف د ل

 ع



 يس ب نر ص
 ىسموز» > ساش»
 دوي ديوي 70 كحدح تاق عا 22

 « عاَجش يبأ ٍِظاَفْلَأ لح يف عا هلأ 1

 ٌماَعلأ ْسِرْهِفْل

 ه1 ٍةاَكَّرلأ باَتِك

 ريَمِل ِناَمْنَأْلا ُلوُمْش ةَّضِفْلآاَو ٍبَمَّدلأب َناَمْنَأْلا ٍبَيَصُمْلا ريِسْفَت ُهَيِضَق :ٌهيِْنت

 ©ا/5 ... ل. 6مم م ل م م ل ءءء لاء ملة ء مة هم لي مة يلم من هي افالت رو ٌرْضَمْل

 ْنِم ةاَكَّزلأ هيف ُبَِت اًبَح ٌلْيَسلآ َلَمَح ْوَل اَم ٍبْتَصُمْلا قالطإ ْنِم ىَنتْسُي : بنت
 تالال ل ا م ا م هبف ٌةاَكَر ال ُهَّنِإَف ِضْرَأب َتَبَتَق بْرَحْلآ راد

 00 ُهُجاَرْخِإ ُبِجَي امَو لبإلا باَصِن ِناَيَب يف ُلْصْف

 كَ رضنقي ُدَق . هرخآ ىَلإ 2 َنيعبَْأ لك يف ملا :ِبفْئَصُحْلا ُلْوَق :ةيبنت

 ىَدَْحِإَو َهَنِم َدْعَب اًميف ُنوكَت مّن َكِلَذب باَّسِحْل ةَماَقِتْسَ نأ هدد م

 0 اًداَرُم َنيَلَو «َنيِرْشِعَو

 0 0 ُهُجاَرْخِإ ُبِجَي اَمَوِرَقبْلا باَصِن ِناَيَب يِف ٌلْصَف

 مث «َنيِرْشِع ةَداَيِزب لِ ُرْيَمَتَي آل َنيِعبزألا َدْعَب َضْرَمْلا َّنأ َصّخَلَت ذك :ٌهيِبنَ

 ل ٍةَرّشَع لك ٍةداَيِزب ُرّيَكتي

 َدْحْأَيَو َةَجَرَد َدَعْضَي نأ ِهِلاَم يف ّدَع ةَعَدَج ْوَّلَو لبإلا َنِم اَبِجاَو َمِدَع ْنَمِل :ٌهمِتَ

 هلال مال ل ناري هيلينُو دج ليز ٌةَمِيِلَس ُهَلبإَو اناَرْبُج

 كررإ 0 ا ا ُهُجاَرْخِإ ُبِجَي ُبِجَياَمَو مَنَعْل ٍباَضي ِناَبَي يِف لصف

 084000000060000 آوت نع عون كَل جارخإ يف اعز : ةّمتَن

 0849 000060000000000 م ممم مم للف ٍلاَصْؤَألا ةَطلُح ِةاَكَّر يِف ّلْصَق

 ِنْيَع لك ّنَأل ءِناَيْعَأ ةَطْلُخ ّمَسْتَو ةَكِرَشلأ ُهَطْلُخ ٍراَوجْلا ةطْلُخ ُلْثِم :ةيبْنت

 047000060000000 ممم ءءء ممم مل ٍعوُيش ويش ةَطلَخَو ةَكَرَتْشُم

 ذأ ِكاَريْشأب ِةَراَجَملآ ضوُرْعَو ِدْقَنلاَو عررلَو رَمَثلا ةَطْلُخ ُريِئَأت ُرهظَألا 3
 00: 20 9 م ملل مع
 كارل ا ل ل ةيِشاَملا يِف امك ٍةَرَواَجَم



6 
- 

- 
0 

 د

 يِف

 0 ا ا ُةَجاَرْخِإ ُبِجَي اَمَو ٍزاَكَرلأَو ِنِْعَمْلأَو ضوُرْعْل ٍةاَكَر يِف اضف

 ع أي ام ُكِمَي هن ءُبَتاَكُمْلأ (ةاَك كَل لآ لفأ ني وعدا : املْوَقِ َجَرَخ :

 0 ُةُجاَرْخِإ ُْبِجَياَمَو َةَّضْفْلاَو بَّمذلَأ باَضن ناب

 0 ٍحاَبُمْل مَئاَخْلأ ُراَدَقِم

25 0 
 5*5 5 5 0 2 2 < 2 2 ُةُجاَرْخِإ ُبِجَي اَمَو ٍراَمثلَأَو عوُرُلأ ب باصن ْناَيَب

 ه-
5 

 َرَحآ ٍماَع عْرَرَو ِرْمَت ىَلِإ باّصنلأ ٍلاَمْكِإ يف هع ُهَعْرَرَو م

 ملمس ع
 ماه راو هاي هاف عدو دف درا. ماع د. ده اعاودو عا. هاو ىو عداه فاو هو دف اه واق د. اق اق اقأهلاو ِءاَوَس ٌدَح

 م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ٍعاّضلأ + باجيإ 1 يف ٌففيطل َنْعَم : :ةَدِئاَف

3 

 5 7 7 + 3 + + ع فضي وأ ُرْدْعْلا هيف بِي يِذَلآ ُتوُْلا بجاَول عاّصلآ ُيْن :ٌهمَِ

 0 اَهَقَحَتْسُم ىَّلَع ٍساَوَكّرلأ : ْيَأ ءِتاَفَدَّصْلَأ مْسَق يف 2

 َلِمَع ِهِمَدَعَو ٍةاَكَّزلأ ٍقاَقْحِتْسأ َّنِم ِهِرْيَغ وأ ٍماَمِإ ْنِم َعفادلآ َمِلَع ْنَ :ةيبنَ
 هي ل  خ . . ُمَلْعَي ال ْنَمَو همْلِعب

 يب ْعَمْذَأ :ِنْيِدَّلأ بِجحاَصِن ُنوُيْدَمْلأ َلاَقَق ني د ِهْيَلَع صصْخَش َناَك ْوَل : :عْرف

0 0 
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 ةَعمَجَو «1نَم» : ظفل َْلَع ٌكْنَح (هتقفَت) يف َريِمَّضْلَ ِْيَصُمْلا د

 0 ا ا نع ىلع نحيت

 . . ةاكَّزلِل لَو ٍلاَم روُضُحب ِاَدألأ نم َنَكَمَت اَذِإ اًرَْق ٍةاَكّزلأ ُءاَدَأ ٌبجَي : يبت

 ا/ ١١



 « عاَجش يبأ ظافلأ لَح يف ٌعانقإلأ 0 ١
 ِط

30 
 للا 0 وم

8 8 ٠. 8 3 8 ٠ .٠ .٠ .٠. 82 ٠ .٠. 8 
0 0 3 1 

 عام ا

 لما

1 

 مايصل 1 ٌباَتِك
 ءاََيشالآ َدْنِع ٍداَهِتْجالَِب ِهِلوُحُد ُنَط َةَدُهْل لاَمْكِإَو ةيْؤُولأ ىَلِإ ُفاَضُي :ٌديَِْ

 د
 م ادع 1

0 

 م عايساع
 و

 ا

- 

 1 ١

34 

 ه6 مارا. عانوا. واو د. دو هاو هاه هو ده هاه هاه هاهو هاو وا. و واه واو افاق »ع اقأا»

 م ا 3 © كب ا مهي اعقاث هز نكي ْمَلٍءوّصلآ ىَلَع ئَتيل َرْكَسَ

 ُضْدَحتلا طَرتْشُي ا هن ةّيبضْرفِْل ضْوحتلَأ ِنَع ا وكس يضف : هِيَ
2 6. 11 

0 
 | راَهّتلأ ْيَفَرَط َةَفرْعَم ٍطْرَّشِب فْئَصُمْل ٌدَرَفْنَأ :

1 2 
 اسس 6١

5 #6 5 2 

1 
 د |

2 
 لكي حت

 0 بذل يف 0 1 1
1+ 

 ل َقَفَشَحْلا َنوُد آو هجر يف دل ع ٍءْيش 0 ٌرطفت اَهَنِإَف

 0 هيب هيف ُاَسصلآِذإ اًمجلأب َكِلَذ جوُرخب

 00 ٌمَضَألآ َوُهَو ِريِقَمْلأ مذ يِف اَهُر فيا هيف يَا

 َيِمدآ ِذاَقْنإل ٌرْطْفَأ ْنَم ِءاَضَقْلا َعَم ةْيِفْلا باَجيِإ يِف عِضْرمْلآِب ُنَحْلُي :ةيبلك

 0 ع < هِرْيَغ وأ قَرَعب ِكاَلَهْلا ىَلَع ٍيفِرْشُم مرح ٍناَوَيَح ْوَأ موُصْعَم

 0 ةَيْذِفْلا بوُجُؤ ُليِلْعَت :ٌةَدِئاَف

 َمَم َءاَضَقْلأ َرْخَوُيِل يِناَنلأ َناَضَمَر ٍلوُخُد َلْبَق ٍريِخََتلا ِةَيذِف ٌليِجْعَت :ُهيِبْنت

 عا ع ع ع ع ع ٌحَصَألأ يف ٌرْيِإَج ٍناَكْمإلأ

 للملف ٌتَحَبْنُم َوْهَو «عُوطّتلأ مْوَص ْنَع ْيَصُمْلا َتْكَس :ٌهيِبْنَ



 جلا بِي
 وقررت هد هو رع 2
 مالم اء ف لماما هامان هدف ف م دماء دف اق دة دم اة مث اة اعاقم كّسْنلا ةّكِص طورش هيبتت

 0 ٌجَجْلآ ُناَكْرَ 00

 الرمة ءءء ءءء م ا ل يلا ُتاَبجاَو :ُتَِ ٌهيبنَتلأ

 0 ل ا ا ا ع + < ةَقَرَعِب فوُنْوْل ٌبِجاَو : ٌعباّرلأ ُهيِْنَتلأ

 ماما هدم فاد. افاق اعاقة ادق او دءاق اه اقف ؟ماَرْخ َرخإلا َتيِق تيقاَوَم وم ل لا تن مَ

 0 َدَوْجْأَو ٌرْضَخَأ ناكل ْيِمَّرلأَو» : ْتعَصُمْلأ لام ؛ : ةيبنت

 ّيبنلآ رق ٌةَراَيِزَو ٌمَرْمَز ِءاَم ُبْرْشَو هيف ةالَّصلأَو ِتْييْلأ ٌلوخُد ّنَسُي : : ةيبلت

 مناف اف مار او نا. عار هدو را. دع د. دق ا. هاو يو ده دق هاف ةواعاق ىو ا عاقأو ٍرِمَبْعُمَو ٌجاَح رْيَمِل ْوَلَو كي

 مرحي : ةيبنن
 هلام لل . نتن لغفب حْلا ين لوألا للعلا لصخَي :ٌهيِبْنَ

 0 اَهَماَقَم ٌموقَي امو َةَبجاَوْلأ ِءاَمَدلَأ يِف ٌلْصَف



 . [هِذَه] اًذه يف الإ دم ىَلَع هيف ٌنيِكْسمْلآ ُداَرُي آل ِتاَراَّمَكْلآ ُرِئاَس :ٌةَدِئاَ
 05 05 5 5 5 2 < يلم دع ويدعي ندعو 00 3ع مسام اةيبنت
 - هر ا و 0

 0 3 عن 3 ع َ 0 اها ْ 9 0 ١ 2
 ا

 امم
 امك 2 01 ١ سسس# ع

 3 م 05 3 ها ه و ده ا. ا. اه اع او يا. ده اقلاو
 ّغ ْء 3-5 كل (٠

1 

 5 0 : يح 1
0 
 1 2 © قالا 1 1 38 00 2 ل

 0 ا ا ل ل ا ا ا ا ع ا < < < < < < 7 مَرَحلا ٍتاّبن نم

 0 ةكم ِمَّرَح رَجش ٍناَّمَض ْنَع ٌفنَصُمْلا تكس :ٌهيِبْنَت
 ِهِدَحَأ نيط نم لمع ام ْؤأ ٍراجخأ ؤأ ِنْيَمّرَحلا نم بارت لقن مرحي :ةدِي اًمهدَحأ ءاَم زأ راجخأ وأ ٠ أ مانا هخي :ةدئاف 7 م فس وك سم1 66 هال رش معو

 َمَم هيف ةَيذِفْلا ِتَّبَجَو ٍدْيَّصلأك اًضْحَم اًفالثإ ناك ام :ّقَبَس اًميف ةعفان ٌةدعاق درو مس ه1 هاهم م يس 2 02007 2 7 0
 ه2

 0 ايست 08
 0 ةّيحضألا مَدَك هب هب ُداَرْملآَف مدل ِكِساَنَمْلا يف َقِلطَأ ْتْيَح : ةَمَياَح عم همساو

55 

 امم ١

2 

 0 ةعَبزأ َلَب ءايشَ ُهَنْلَت ٌعوُببل

 ذإ ةَحاَبإلَأَو ةَكَضلأ ُةْعَي ام عاَونألا لَه يف َرِكَذ اًميف ٍزاَوَجْلآ ُهُداَرُم :ةيِبْنَ

 0 مار َرَح ِةَدِساَفْلا ٍدوَقْعْلا يطاَعَت

 ) ٍعوُمْجَمْلا» يف امك هنا َيِهَو يبل ِناَكْرَأ ْنَع ء ُيَصُمْلا َتْكَس : يبت

 0 نس ةَقيِقَحْلأ يف ّيِهَو
 00 ل

 م 2

 وحن َلْئاَسَم يف ٍرِفاَكْل كلم يف م ِلْمْمْل قبقّرلأ ٌلوُخ 25 ُدَوَصَمُي :ٌةَدِئاف



 َمَنَممأَف هلولُخ ِتْفَو َلْبَق َلُجَومْل ه هيف َهّلَسْمْلا ِهَلِإ ُهَلَسْمْلا َرَصْحَأ ول : : همت
20 
 0 ا ل ا ع ع حج حج ٍحيِحَص ٍضَرَخِل ِهِلوُبَق نم

 0 ٍنْمَّرلَأ يِف لْصف

 ٍناَكَم ْنِم ٌباَنِك اَهْنِم َجْرْخَي ال ْنَأ ْطِرْشَيَو اًبْتُك ُفِقَي َفِقاَوْل َّنأ لأسم :ٌهيِبْنَ

 هيل م ا ل ا ا م ف ٍنْهَرب الإ هيف اَهُسِبْحَي

 َنِهتْرمْل لإ هنيمتب َقّدُص ُهَنَمَتنَأ ِنَم ىَلَع دّرلأ ىَعَدَأ ِنيِمَأ ُلُك : ٌطباَض

 0 َرِجَأَتْسُمْلاَو

 اَنوُمْرَم َناَك ُهَّل اَمُهَدَحَأ َمَّلَسَو َةَق 3 ] :عودف

 0 ٍلاَمْلَأ عيِمَج ىَلَع

 ُنِهاَدلَأ َّقَّدُص هرْذَق ىف وأ نْهَدلأ لْضَأ ىف ٌنِهَتْرُمْلاَو ُنِهاَدلأ فلتخآ ول : ٌةَمتَن

 للام ل

 ىلع ٍلُجَوُم ْنِم َحْلاَص أ ب ركز ىلع ةخ ينك ب عاطل 37

 * 7 5 5 © + + 7 مِسُمْلا يف َُم ضم ري ِحانَجْلآ جاَرْخِزاََج ْنِمَرِكْذاَم ةيبنت

 ٍةَءاَضِتْسال اَباَب هيف َحَتْفَي ْنَأ َدوُدْسَمْلا َبْردّلأ ُهُراَدِج َقَصآل ْنَمِل ٌروُجي دع



8 
 5 لآ لاخلا

 رس را يي 0 ل ةك ىف
.6 0 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : 6 
 .5 ١

 م <

 رة
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 ممسسسصص# ع مسالا ع

 ا ١ - 1 5 1 نم اعمل ا 5< كف ا 0 61 ب 5

60 

005 5 

8 38 5 

 م . 0. م 26 و ل

 55 7 57 7 7 3 ٌةَميِقْلأ ىف نيلثملا ىواّست طرتشي

 هاد. د. دعا. د. ده د. هو ده ده ده هاو هده هسا عاام
 ١ل

 م اه ع ده ا. ا. د. او اع د. اراه واو دو هاه اه اع اه يه و ده د. هد هسلاو هه واه .اق او هاه هاه

0 ١ 

 هو ١
 علا

1١ 
 كه

6. 

5 

2 550 
: 

8 

9 4١ 

 ٠ ه5 د. دو عم د. ٠ ا. دو د. و واهو دفو هد. دعاه راق د واو ده هاو اهو

3 35 0 1١ 

 اعتبر 6
1١ (0 ١ 

 دبع 8

 1 ا

 01 01 عشب اع 6 كيما 1 اء رح

 5 0 ١

 3 ل ح ُ : 0 5 .(_
2 

 هيف اعمل - عل ح

١ 

١ 5-3 
 ا 0

0 

 آمال
 3 ولا

3 3 

55 ١ 

 ا

 اهلا ١

 رارف لا يف 0 اًرْإلأ يِف ّلْصَف
 2 هم 1-17 رع د > هَ 25 و 27 0 3 37 5
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 م ع هو لي 17 يب هس هس عن 8 2 0م 9-5 د
 طّررتشيف .ناكزألا َةَّيِقَب طوّرش نع قلاعت أ ُهَمِحَر فنَصملأ ّ :ةيبنت

 و مل د م 2 6 0001 0

 نا اا ا ا ع ع لئاَسَم ةّيراعلأ ٍناَمْض ْنِم ئئشتْسُي : ةيبنت
١ 

 لاقف «كلذ يِنَتْرَعَأ : اَهِكِلاَمِل ضْرَأَو ٍةَبادك ْنْبَع هِدَي يِف ْنَم لاق ْول : ةّمتن ا 006 2 52 0 وكس م 8 هَ 7 ا يا طع
4 4 

 م4400 0060000 ملل ىَبَيْيَصُع ؤأ َكُئْوَجَأ لب : اَهُكِلاَم ُهَل

 00 0 بْضَمْلَأ ىف لصف
4 

 دع ا ريي5 راه ىةسر# عض اسر م00 | مر ين وكك ثا وثم# تسقي م ع
 ةَبوصغَملا نيعلا در عم بصاغلا ّبجَي ال هنأ فنَصُملا مالك ةّيِضق :ةيبنت

 م 2-4 5-9

 ٌدوخأم ُهَنكل ٌكيبنْجَأ ْوَأ َوُم َُفَلتَأ اذإ ام ُلَواَنَسي ال «َفلت» : فْيَصُمْل َلْوَق : ةيمنت

 48428 ا... 606606261622622 2.2 616م م ماء اة ةم ةق زر هيث اقف هي و ياقينف الأ باي ْنِم

 مذهب لِ ُلَوَأْلا جْرْخَي ْمَلَو ءوَرَبحَم يف ٌراتيِد أ ٍتْيَب يف ٌليِصَق َمَفَو ْوَل :ُّميَ
 0 ةَرَبْخَمْلا رشكب لإ يِناَئلَآَو تبل

 840406606206022 لة ة منة نة نال قمة ء لة يثمن مة يبت ٍةَعَفَشلَأ يف ّلْصَف

 م51 م ةَعْفش هيف تيدي ال ُلَقتُي ام لك َّنَأ همالك ْنِم َمِلُع ْدَق :ُيبْنَ

 م5500 اَنيَعُم َناَك ْنِإَق ةَعْفشلاب ذخَألآ َدْمَب اًفَحَسْسُم ٌّنَمّنلَأ َرَهَط ْوَل :ُهيِْنَت

 ماب امن هَ نب نك نك يضزأ يف ٌةَصِح تشمل َناَك ل :ةَب
 هيَّصِح ٍرْدَقب عيبَمْلا يف ميِفّشلآ ّعَم َكَرَتْشأ هَْيِحاَص ٍدَحَأل ُهَبِصَن اَمُهُدَحَأ

#6 
 را ا ا ا ا م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ِضاَرَقلا يف لصف

 ل قيِلْعّتلأ ٌعاَنتْمأ تيقأتلآ عانتمأ نم َمِلع لق :ٌةيبنت
 س ىلا 0 مل تيوب وج ارمو# لا اع م 7 مم م 20 0
 نهتزرملا الإ هنيمس قدص ةنمتثا نم الع ُدَّرلا ئعذأ نيمأ : ةدئاف :ةيمنت



 « َعاَجش يبأ ٍظافلأ ْلَح يف ٌعاتقإلا 01 ١

 . َءاَش ىَتَم ُهْحْسَف لماَعْلاَو ِكِلاَمْلأ َنِم لكل نْيفَرَطلآ َنِم ٌرِئاَج ُضاَرِقْلا : همي

 0 < عاد وم هه 2

 0 ةَراَجإلاك ةمزال ةاقاّسملا : ةّمتت
 - م م 9

 م ىلإ 1

 0 قطعت يزود و : ةيبنت

 0 رج يَ اب بوق ةطاحَو سأرحل ةَرْخأ ال :ة ةيِشت

 َلاقَف . يدَرَمَأ ادب :هكلاَمِل َلاَقَو «َءاّبَق ُهَطاَحَو بول طايَْلآ َعَّطَق وَ :همَِ : ةّمتَن

 0 اًصيِمَق همطَقب َكزَمَأ لب : كلام

 00 ةَلاَعَجْلأ يِف ُلْصَف

 0 هِلوُصُو لبق دوُدرَمْا فل ول : هم

 0 ضرار اش و ََرَْلا يف لضف

 اًمُهَنْيَب اَهُدِئاَوَفَو اَهَدَهَحَتَي أ اَكْيَلَع َلَمْعَيِل َةَباَد َرَخآ ٌصْخَّش 3 ىلمغأ زل :ةت

 َلَضَف ولف :َلاق «ةّرجاتلأب ٌئِدْرَواَمْلَأ اَهَدَيَقَو ةجاحلا ٌففنَصُملا ّقلطأ :ٌهيِبْن

 0 نآلأ ُهْنَع
 م2 هع ناس ا عال 0 9 8 0 نك سام هل درو طم
 ةمالمال عْرَرلأَو َةّيِشاَملا يَرِب ال ٍنْرَو ْؤأ لّيكب ريدقتلا ءاّملأ عْبَب يف طرتشي همس

 41 ُدَحاَو طْرَش امنه ام ئَلَعْعِقني ال (عرفو» :هَ ف كضُمْلا طع يع يبن

 هْيَلَع ْنَم َوُهَو َلَفْسَألاَو «ُهاَلَوْلا ُهَل ْنَم َوْهَو «ىلغألا ُلَمْشَي ىَلْوَمْلا :ةّمِيَن
 0 اَمُهَل همْسأ ٍلواَتَتِل اَكَرَبْشَأ اَعَمَمْجَأ ولف «ُءالَوْل



 ما ع ع ع ع ع ع ع َلِياَسَم ٍطباّضلأ اذه ْنِم ىتفتْسُي : : هيبنت

 ديل

 يل ضيقلاب الإ ُكَلْم اه ريشلا نا بلآ بِه ُهُماَلَك َلَمَش : هيب

 يك را يل اَمأ ٠ ٌرخ ُدَلَولا َناَك اذ اَميِف عوج لأ ُهلَحَم :ةيِبْنَت

 ٠ ٍناَيْعَأل ةَبه ه يِف اًضيَأ ُةَّلَحَمَو 0

 . حَصألا يف لولا عج ْمَ لول هللا بهو اًقيَ لول بَعْدَ : موو
2 6 

 0 هدأ ِةيِطَع يف ُلْدَعْلأ اع ْنإَو ِدِلاَوْلل ٌنَسُي : همي
217 

 0 ع ع ع ع ع بي . ةطقللا يف لضف

 1 0 صم 1 0

 ع ا ا ع ا ا ا ا ع ا ع ع + < ح  ح  ح + < + ةعيدولا ىف لصف

 يقسم رس رس هو 22 - -

 0 ةثالث ةعيِدَولأ ماكخأ :هيبنت

 5 ىف يرجي فصلا ركام : ةيبنت

1١ 1 

 مسا

. 
 ١مو

 ١

 دام 3

 ١

3 

5 

 طا

 فحل 6 عل ١اةع 0

 اَياَصَولأَو ِضْئاَرَفْلا ماكخ

 لاق ةحوُجْرَم 3 ُةَجْوَّرلَأَو ٌحْوَز 0 ُّش لاقي ْنَأ ُحَصْفألا : ةيبنت

 َنْيَب َقْرَفلا لضخ ٠ رعت ُنّيَعتُم ضْئاَرْفْلا ب اب يِف اًهَلاَمْعِتْسْأَو :

 95 0 2 ١  4 (2 05-2 0 4مملح 0
 ب م 3 اي اكن



 هه مهدت 20 ََء و 6

 مما ماما فاق اوان او دة دم داق نفاق عدنه اف دق دع اق د فافاقلاو نوُثِرَي ال ماحْزألا يوذ نإ : هيبنت

 52 طا 2 كَ م هَ 2 هل 6-

 نأ ٌحيِحَّصلأ ذإ .كلذك َوَهَو ءهرْيغَو قّرلأ لماك َنْيَب قرف ال هيبنت
 20 تك 7 و بيرو زم 7 هيا # ران د اورو
 حاكنلا يف َقّرلأب صقان ةنأل َةّيرْحلأ ّنِم هيف ام ٍرذقب ثري ال |

 0 َنِقلاَك ْثِرَي ْمَلَف قَيآلوْلاَو ٍقالطلاَو
 ١

 مبان مم 00 ممر ه2 3 م تس ا 0
 ثري ال اًمكَو ءَكِلْذَك َوُهَو ُهَرْيَغَو َنلْعَُجْل ِْنَصُمْل قالطإ لّوانت 'هيبنت

 يم اس يف مرو ب معو
 ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع < ع ع ّرَم امل ثّرَوَي ال دترملا

3 

 ٍةاَيَح ىف ةَبَصَعْلِل تدني ال َءالَوْل نأ يف م حيرصلاك فصلا م رك :ٌهيَِ
9 

 0 نْيَوَيَأَو ةَجْوَر ايف ارك عيا ثرعَ "ةيبنت هامش ع ماس م2 2 ل 2 ته مه م 0 1 2 6
 1 < ص سك هر مي 2 1 1

 َدْنِع ُففضنلا ُهَضْرَف ْنَمِم ثانإلأ ّنِم َدَدَعَت ْنَم نّْيتلْتلا ُترَي ْنَم طباَض :ٌهيِبْنَت

 عففرد مر هأ هوه كن 27 1 |
 مارا ا. افاق دفا. د. افاق دف ده دف دف دقاق د .از دق عاق ا هاقاعلاو نهبجحي و نهبصعي نمع مدارقب

 - 3 7 - - 8 و

 لا 7 كَ هلم مكر َ 0 ًَ رى مآ 0 دع
 م 5 5 7 7 + + 2 + + < ح رح 1 َمُهَلَو ءِناَجّرْفَو ِدْيَأ ْعَيْرَأَو زأ ْعَبْرأَو ٍناَسَأَر

 ِتانَب َّعَم ناك ْؤل هنأ ٍبلّصلا تنب هرّيغك فئَصُملأ ٍداَرْفإ ْنِم َديِفَتْسَأ :هيبنت ةساسل 202,1 كك 5 يرش <95 ه2ّ4  شدوأا# مكر هلا اس يهمل فا 5
 6 000 ا و 6 0 وم

 0 ٍنْبالأ تانبل ءيش هنأ رثكأف بلص اَتنب ٍنْبالآ
 د2 ميك اى ع رزك ع1 هك . 24 2

 00 ا ا رشع هل 0
 2 رب كا 9 5 8 مع 6 هل

 0 (َةَضْوَّرلَأ» يف امك اد ْضْقَم ُهنْوَك هب ئَصوُمْلأ يف ٌطَرَتُْي :ةيِبْن

 . َتْوَمْلَأ َدْعَب دب كيتي ءتؤملاََْيِلْثب ىَصوُمل امتي :ةين

 رمتملا يف تيوقتلا تْفَوب رتب ةثرولا نّلَع ُثوُقَي ام ُةميِف :ُةَدِئاَ
 ْنِم هِحَيِق ُّلَقأب ُريَتخُي َةَتَروْلل ىَقِبَي اَميِفَو ِوْيَلِإ فاَضُمْلا يِف ِتْوَمْلا ِتْفَوبَو
 00 ضيق مْوَي ىلإ ٍتْوَمْلآ ِمْوَي

١ 

  9حا



 48 م يح كِلاَسَق اًمِناَع ُتْقَتْعَأ ْنِإ :َلاَقْوَل ٌعوُرف

 لال هْيَلَع فقَوْلا ثراَوْلِل ةَيِصَوْلا ئنْعَم يف :ٌةيِبْنَت

 00 َلوُقَي ْنَأ ْثراَوْلِلةَبِصَوْلآ يف ٍلّيِحْلا َنِم :ةَدِئاَ

 6٠١غ ةنيِصَو حت دنا ِرفاَكل يف َلَحَ :ةيينت

 ١ يِصضوُمْلل اَكوُلْمَم هب ىَصوُمْلا ِنْوَك طاَرِيْشَأ ِكَلُمْلا رُوَصتر اتغأ نِم َذَحْؤُي : يبل

 ٠٠١4 ةَيِصَوْلآَنِم ُعِاَرلآُنْكُدلَاَرْهَو ؛َةَغيّصلآِنَحىَلاَحَتَآهَمِحَر ُتَنَصُمْلا َتْكَس : هيَ

 ١٠ َّقَح ءاَضقبَو ِنوُنْجَمُك ٍلْفط وْحَن رم ءاَصيِإُوَسُ : ةَمَياَح

 ١١٠ اًكنلأ تاتك

 000 ُحاَكّتلآ ان سم ةقيتلا أزل نأ لع اًريَعو (مألآ» يف صن : يَ

 ُراَوَجْلأ ٌمالّسلآ هْيَلَع ئَسوُم ةَعيِرَش يف َناَك ُهَنَأ مالّسلأ ٍدِبَع ُنْبَأ َرَكَذ :ٌةَدِياَ

 الآ لع نم عرش يفد ؛ِلاَجّرلأ ةَحّلصَمِل اَيِلْعَت رضَح ٍرْيَغ ْنِ
 1 0 000 بس 0 2 ه١ 25

 لع دمحم ٍدمَحُم آني ةَعيِرَش ْتَحاَرَو ا

 َبوُبْجَمْلاَو َيِصَخْلاَو لخفلا «لُجَّولا» ٍفْنَصُمْل َكْوَق هش :ةيبْنت

 مار مر 2 4 ل مرمر م82 هم
 ل ا ! ؟ِةالَّصلأ ةَرْوَع اَدَع ام رخآلا نم رظنَي نّْيَجْوُرلأ نم الك نإ : ةيبنت

 12 هس ” هي ثق كتي "رس هو أل كأس .ِ
 3 | الإ رظني مل اهفاخ نإف ءةنتف ْففحَي مل نإ هلك اذه :ةيبنت
 هب ب مْرَج امك طَقف هْجَوْلَ ىلإ ةظنيف ةَلَماَعُمْل يف اًمَأَو ُهَسْفَن طبضَيَو ظني 9 هس ع ىو
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 0 ٌينيبٌرْسل

6. 1 

 ء«َحاَكَيَو ِكَلُم وأ ِكلُجِب 2 ِءطَّولَأ يف اًضْيَأ مّرْخ ماكبب اًمُهْعْمَج ٌمّرُح ْنَم : هيَ

 ١98800006000000 0م مم ف عاَمجإلاب اَمُهكلمَت لَو

 ١1١55 ل ل م ل م نر مل لة راف ياء ميا ةق ف فمان بوُيْعْل هِذهب ِرايجْلا ُتوُبن :ٌُهيِْنَت

 اًذْخَأ اًهيفات ْقَّدَصُمْلا َناَك ةَباَصإلأ يف ٍناَجْوَّزلا َفلَتخأ ْثْيَح :ةَمِتاَخ 000 مه ا

 165806 م مة ةة  ةةن ثمن ث ثم مم نثبت َلْئِاَسَم يف الإ «لضألأب

 ةَريِغَص ْتَناَك ْنَأَك ءاهب ُةَوْلَكْلآ ٌمْرْحَت ْمَل ول اَهّن باسل نلت مَن : هيت

 ؛ميلَتلآ دع ملاين اَهَحَكَن ذأ ءٍعاَضَرب هَل امرخم ْتَراَص ذأ تن 3

 . ا الو اهمال َمقَوَت نإ حَص آر َميِلَِت ةيباتكلا ُهَمَجْوَو َقَدْصُأ ول : :ٌعوُرُف

 05 اهِفْضَِِف يدرك وَ كَمْ طَقْسيَم ٠ اترك وه لَه مات :هيبنت

 ١٠ ِرْهَم ٌرْطَش اَهَل ْبِجَي ْمَل ْنِإََعْنُم * ِءْطَو لب ةَقَلَطُمِل ُْبِجَي :ةّميَن

 لول ا [ِسرْعْلأ ةَمِيِلَو يِف] لصف

 اال م م ل ع ع م عم ٍةَمِيِلَوْلا ِتْفَوِل اوُضَوَعتَي مل :ٌهيِبْنَ

 14] 6600600600 م م ثمة مة نة ث مث ثمييييثب ٍزوُشُنلَاَو مْسَقْلأ يف لْصَف

 8١١ه... 06000 للل لاَ ُهَلَمَع ٍميُِمِل لأ بون كَ :ةيمنت

 ١٠ 1١ا/ َكِلْدباَضْرلَج ورمي ْمَلاَهرَِْل :ّهلأَنِم اَهَفَح تاَجْوَرلأّن م ْتََهَو ْنَم :ةيبذلا

 ٍماَرَح وأ ٍللَح ِءْطَوب اَهُتَيوُيُت ْتَناَك ْنَم ٍةَروُكْذَمْل بّيتلأ يف َلَخَد :ةيِبَْت

 يع 28م 7 < 02 هر 2 2 ل 2 5

 1 م زوشنلا اًهنِم َرّركت اذإ الإ ٌبرضَي ال هنأ فنَصُملأ مالك ٌرِهاظ :ٌهيِبْنَت
 ١و ُحَصَألآ َوْهَو مْويْلا ضْخَب رون ُهَلَواَنت ِهِرْيَعَك ٍفئَصُحْلا قالطإُةَيِضَق يس 0 رم هر 1 رت 02 كا هر 506 2 5-8 0
 16 | سه األ فد 21 مور 12 مك هي و 4 ا ا كد
 هتبلط اذإ هَتَيِفَوَت يض أ ُهَمْرْلأ ةقفنو مسَقك اَهَقَح ُهَتَجْوَز ٌجْوّرلَأ َمنَم ْول همكن

0 - 



 00 عْلُخْلا ُناَكْرَأ

 10848 000000 هنيمتب َقّدُص ٌجْوّرلآ َركْذَأَف اًْلُخ ْتَعدَأ ول :ٌُةَمتَت
 !99 8 6 مم مة مة م مة ممن مميت قالّطلآ يف لصف

 0 ٍظْفَل رْيَغ ْنِم يدب قالَط ُعَمي ال ُهَنَأ بَكَصُمْلا ُمالَك َمَهْفَأ :ةيبْنَ

 ءاَذَك ىَلِإ ِكْيْحّرَس وأ ءِلَمَعْلا َنِم وأ ءقاَثو ْنِم ٌقِلاَط ِتْنَأ :َلاَق ْرَل :ٌعِوُرُق
 #١1 ل م ا م م م م مة مة انام م مملة لف ةياتك َناَك

 ١ ٌحيِرَص «َّيَلَع ٌبِجاَو ؤَأ «يِ ٌمِزآل قال هَلْوَك :ٌعوُرُ

 آل ُهَنَأ ,هيَرَبيِس ُبَهْذَم َرْهَو ٌحَصآلاَو ُكارفْل ُهَرَوَج هَهَنَبْلا» ٌريِكْدت :ُهيِنت

 لي ا ا ا ماللاب اَهرعُم الإ لَمْ

 ١ عم َئِئاَب ”ليِلَقْلاَو  نحضُفْا ُهَمّذلا َوُه 2 ءاي» + ُهلوَ :ةيبثت

 ١ لل ةياَنكْلا ظْفَل َوُه هب ةينلأ ْنَرَق ُربَتْحُي يِذَّلأ ظْمَّللأ :ةيِبْتَ

 َةَءاَرَب ُهْتَأَرْبَف ءٌّقِلاَط ِتْنَآَف ِكِنْيَد ْنِم يِيَأَرْبَأ ْنِإ :هِيَجْوَرِل َلاَق ْوَل :ُهّمِتَت
 !1 8 امة ة ءءء نة ة اة ة بي يبتت نِئاَب قالَّطلأ َمَقَو َةَحيِحَص

 64)١! 00006060 ممم مم لم هِرْيَغَو ٌينْسلا قالَّطلا يِف ٌلْصَق

 ١188 0 م ٍةَسنَخلا ماكخألا ىلإ ٌقالطلآ مق :ٌةَدِئاَف

 ١١117 اًداَرُم َسِْيَلَو هْيَلَعَمْكْحْلا ًارَصَق عامجل أب فْنَصُمْ أ دبقَت ةّيِضق : اًَمُدَحَأ 2

 *١١١ 2.0 ملل اًداَرَم َنسْيَلَو ؛هَركذ ايف َيِعْدِبْلأ ٌرْضَح هالك ٌرِهاَط : يناّثلأ هيل

 ل ا ل ةوض ضيعلا يف نال نب نتن لس : : ثلا هيلا

 لباقلا لَحَمل َمْلََو قيِلْعَتل و ِءانَْيْسالأ ىفَو تالا نم خ 0 ةكلْمَي اًميف ةاضق

 ١118 2600606000 0 م م م م م م ع م وكطلا طورشو قال
 مدممو رهو عال هب 5

 1١١١50666606606 00 ءة نة ة منة ثدي نة يتب ةثلاث ةقلط دعا كِلْمَي دف هيبنت

 11 ىَلاَعَت لأ ِةَئيِشَمِب قيِلْعَتلا ىَلَع اًعْرَش ظء ةقينالا قلي :ةييت

 115 اناث ُهَليَق ٌقِلاَط ِتْنَآَق ِكُدْفَلَط ْنِإ : هِيَجْوَرل َلاَق ْوَل
5-8 
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 ١١5١ َيِنيبْرَسْلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل
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 هع 2 35

 دم داع دع دع د

 * َكِلد يف نصير ّقحَل نلعب ناسا در قحأ ًااَكَت هلق 6 07 - .يتأيس ا ُدَحْؤي امك ٍصوُصْخَم وجو َلَعةَدِْلآ يف نابع قالَ نم حاكتلا ىلإ أزمْلا دَر :اًعْرَسَو ؛عوجشلا َنهرمْلا :هََل يِعَو ؛ يرمز دنع ُرثكأ ُدْنَكلاَو «يِرَهْوَجْلا دنع اَهيسَك ْنِم ْحَصْفأ ولآ نب

 روس ؟1* اًحنلضِإ أو اىدارأ نإ # .ةَّدِعل
32 

 4-0 31 ها
 مت

 فو كاع اتا يهز ريا ل نك اخ

 اََنِإَ ةَماَوَق ٌةَماَوَص اَهَنِإَف ةَصْفَح ٌْعِجاَر :َلاَقَ 00 ىناَتأ» : ةلك
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 ُيِناَربْطلَاَو 484/4 ٍدْعَس ُنْبَأَو 47788 :مفَر 217/4 ٌمِكاَحْل اذنجلا يف

 : َْأ «[77+ : هيلا /ةّوَقَْل
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 . [حيحّصلأ ٌلاَجِر ُهلاَجِر : 154 /9 هِدِئاَوَّزلأ عَمْجَم» يف ُيِمَيِمْلا َلاَ ق4 مقر 0
22 



 . ام اناث نان د. اي ا.د وادعو هاف هده. هاه هع هد. هاه هاه. هاه ده هاه هو هاو د. ىو ىو. واه دق اهاه واهلا

 ع 1

 . ْمَجَتْرْمَو ٌةَعيِصَو ٌلِحَم :ه ةثالثث هناك

 . نال بس هَ «قالطل

 (ٌطوُدشَو) : هلو الجم َوْهَو لوألا نُكدلأ طوُدشب ُفْيَصُمْلأ أَدَبَو

 :ُةفِرَْتَس اَمُك اًسِداَسَو اًسِماَح َكَرَتَو عير ةتجإلا) دم

 يف ِنْيْنأ َنوُدَو .لرخلا يف (ثالثلا َنوُد قالّطلأ َنوُكَي ْنَأ) : لوألا

 ءَكِلَذ َلِمَسَل قالّطلا َد دع ِفْوتْسَي يمل «حاَهنِمْلا يف امك لاَ لَو ءِقيِقَّرل

 نا 1 65 . اهْيَلَع ُهَ ةَطْلُس ال ُهَّنإَف َكِلَذ ىَفْوَتْس أ اَذإ ام

 عيععغ ص ر

 لف ُهَلْثَ ناك نإ ء(اَهب لوخُدلا دعت ) قالّطلاأ (َنوُكي ْنَأ) : ينال 0

 هم رنا اس م

 . مَرتْخُمْل ّيَِمْلأ ُلاَخْدِتْسأ ِءْطَولأكَو ءاَهتتونْيَبِل هل ةَعْج

 ناك َنِإَف ءاَمرُب رْيَغ ْنِم ْوَأ اَهْنِم (ضّوعب قالّطلا َنوُكَي ال ْنَأ) : ثلاَثلَأ ()

 . للا يف هج مَ اع الف ضو لع

 ْتَضَقْنَأ اَدَِف «(ةّدِعْلا ِءاَضِقْنَآ َلْبق) ٌةَعْجَّولآ (َنوُكَت ْنَأ) :ُعباَولآ (3)
 ْنم ٌطِقاَس َلْصَمْلأ اَذَه نأ مم «ةَدَْب لضقلا يف صم مالك يف يتأيتَت
 . خس ص ضْعَب

 ريال ٍِتَمَلَْأوَلَف ءِعجاَرَمللّلِحلِل هب ةَمَلَطُمْلا نْوَك : ٌنِماَخْلَأَو

 ّحِحَت ْمَل ةَمِلْسْمْل ِتَدَتْزأ وَ ؛ّحِصَي مل هرْفك يف اَهَعَجاَرَو اَهَجْوَر َرَمَتْسَأَو

 ول اَذكَو «هيف انت ٌةَددَلَأَو لح أ ةَمْجْرلأ دوُصْقَمَنأل اير لاَح يف اَُّعجاَرُم
 و 1 سد م

 .اعَم اًدتزأ وأ ٌجْوّرلأ ذتزأ



١١537 

 . جالا ماودي نيد ىلإ نجا دحأ لاَ كلذ طِباَصَو
 و حام َمَهَْأَ هيَتَجْوَر ىدخِإ َقَّلَط ْولَف ةَنيَعُم ةَنّيعُم اَهْنوَك : ْسِداََسلَأَو
 يف علا حس «ةعخلا ح م ءاماخإ عجاف ام < اَمُم 5

 ْتنيعت ْوَلَو ماقبل َعَم خص 3 اَههَبَشِل قالّطلَك راقنإلا ٍلاّمتْخأ
 ّحَصَأل يف اًضْيَأ اَهتَعْجَر َّمِصَ

 دع 2 د
 مِلع ٠ عجاَرف هاوصخ يف ٌكْشَو ٍءْيِش ىلَع اَهقالط َقْلَع ْؤل :ةّميَت 2 2 00 1 كش هه 37 421 م 2 70 ب 00

 يول ْحْبش هلا امك اَمُهْحَصأ ' اهو عج جلا حس يف «الِصاَح ناك

 د د د
 ا ةتلططلا لحل قوتي 10 ام ناب يف لْصَ

 ْتَيِسْنَو

 هن ذم ضَوَع رْيَِب (ُهَنََرم ا يحل 2 5
 ٌّى َمَألَأ َوْهَو ةَدِعْلا بج قل ثلا يف وَ دعي(

 يو هم
1 1 8 

 اهوُط
 هيما د آَع

3-17 
 هب تبت َّنِإَف ٠ ىنالوم ىسآ .ه 2

 لإ
 لم ٠

 نيني وأ

 ؛قباّسلأ ل ْضَمْلا توُبُت ىلع اَذَمَو هبت اهِضْعَب يِفَو ْخَسْنلأ ضب يِ ٌةَطِقاَس لْضَملاب ةَمَجْرَتلأ (1) 5
 يملا . لَو تا مف هِطوُقْس ىَلَع اً



 ( ءاَجش أ ظاَمْلَأ لح ىف غافلا ١١غ

 « اًهتْدِع ضقنت مل ام اَهتعجاَرم هلف 2 ميمو 1 م سس سلع

 هِلْوَقِل (اَهُنَدِع ضقنَت ْمَل اَم) اَهِديَس ِنْذِإَو اًهِنذِ ِرْيَغب (اَهَتَعَجاَرُم ؛

 :ةيآلا | ةرتبلا ةروش 11 4 نهج نحكي نأ َنُهولُصي ال نوبل َننكِف » .

 ال ول ا ناك عل اخ اكو ا[

 نإ ءٍءَطَو الب ٍجاَوْرألآ هَطل اَنُم يعج د ل

 (ةضْوَّرلأ» يف اَمَك ٍرْهْشَألآ 7 ِءاَرَقَألَا َدْعَب ُهَل َةَعْجَر رو يضقنت ال َةَّدعْلأ

 . َنيِرْحَأَتُمْلا ضْعَب ٌضْعَب َكِلَذ يف ف َفَلاَخ ْنِإَو . هامل جاهلا

 عجل هد ءاَجَقَلَط هت ْتَلَمَحَف ةَهبُش ةَهْبْشب ْتَِطو اذ ام همالَك ين َلَخَدَو
 ضقت مل ْنِكَلَو :هَيَدِع يف ْتَميَل ان َمَم ٌّحَصألآ ْىَلَع لْمَحْلا ِةَدِع يف

 لكنك هيِلْمَأَو ٌراييخالا ءيِنَّنلا نكدلأ َرْهَو ءعَجَتْرُمْلا يِف ُطْرَشَو

 ونجم ال محو هي هيِفَسَو َناَرْكَس ُةَعْجَر ُحِصَنَق ِنْذِإ ىَلَع قوت ْنِإَو وسب

 َجاَتْحَي نب , ُهُجْوَرُي ُثْيَح ٍةَعْجَو قالط ِهْيَلَع َعَقَو ْذَقَو ّنُج ْنَم ٌّنِلَوِلَو هَركْمَو

 يِفَو «وب ِداَرُملِب ُرِعْشُي ْظْفَل ءْتِلَتلآ ُنُكْدلَأ َرُهَو ةَعيَّصلأ يِف طْرَشَو
 ؛ِكتشَجَرَو يَ كُذَدَر :َوُمَو ٌحيِرَص ام َكِلدَو ءِناَمّضلأ يف ٌرَم امهم
 ِنإَف يف اَمِدوُرُوَو َكِلذ يف اَهترْفْشِل ؛ِكْيْكَسْمَأَو ءِكئْمَجاَرَو ِكُئْمَجَتأَ



 ١١6 ٌيزيبزشلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 هت

 ؛ةَعَجاَرُم ِتْنَأَك اًهِرِداَصَم ْنِم َْشآ ام ُرْاَس اَهاَْعَم يِفَو َهَنْسِلأَو باّتكْل

 .ِكْئخَكَنَو ِكنجْوَرتَك يك اًمإَو . ةييرعْلا نَسْحَأ نو يجلب اك مَ

 : ْتَلاَقَف ءِتْئِش ْنِإ ِكْنْعَجاَر لالخ «أت مدعو زيت اف طرت

 . ةَعْجّولَأ لصخَت ْمَل ؛اًرْهَش َكَتْعَجاَر ؤأ ءتِْش

 تل !تيب ل إو جو زم فج نو جوز اع هذ

 تابثإل حاكتلا ىَلَع ٌداَهْشإل ب 4 َبَجَو اَمّنِإَو «قباّسلآ حاكتلآ ة ةَماَدِتْسَأ مك يف

 انه ٌثباَتَوُعَو ءِشاَرْفْل
0 2 

 م
8 

 َراَشإو ةَبَتكْلا ِرْيَغ لْعِفب لْصْحَت ال ةَعْجّرلأ نأ رمت امم مِلُع دق :ةيبنت

 هتلالَد ٍمَدَعِل ةَعْج ةَعْجَّدلَأ هب ب ئَون ْنِإَو هِتاَمَّدَقُمَو ٍءْطَّرَك ءةَمهُْمْلَ سّرخألا

 ارد

3 2 0 

 ُةَداَعِإ (ُهَل َناَك) ٍرْهْشَأ ؤأ ِءاَرْقَأ ؤأ ٍلْمَح عضو (اَهَندِع ْتَضَقْنَأ اَذَِف)

 ْتَيَلَعَو ذيج اهني هباَج يف ة ةمّدَقَيْمْلا هطو* ٌرْشب (ِديِدَج ٍدَقَعب اَهِحاَكِت)
 مدل

 يف قف عوار نإ مشو وأ ِءاَرْقَأ نم ٍرهْشَ ريب دعا ءاَضِقْنآ يف

 .نهِماَحْرَأ ىَلَع ٌتاَنَمَتْؤُم َءاَسلآ نأ ؛اَهَتَداَع ْتَفَلاَح ْنِإَو َنٌكْمَأ ْنِإ كِل

 لإ اَهْلْوق ُلَبقُي ال :دايسأو بلك هدي (ةَّدِعْلأ ِءاَضقنأ» :ب َجّرْخَو

 مَ اذ ام «ناكْمإلا» : :بَو ؛رْهشَألاب اًمُواَضَقْنَأ ٍرُهْشَأل ِرْيَغا : :بَو بَ

 ه
 ع



 ١5 اًجّش ىبأ ظاملأ ّلَح ىف م لأ )

  4ىلإ مار دما س موسل ثم

 قالطلا نم َّىَقَب ام / هعم ل و

 2 اِتَباَضِإَو اهب ُهَلْوْحُدَو ٠ هِرْيَغب اَهْجْيوْرَتَو ٠ ُهنم اَهِتَّدِع ٌءاَضقنأ

 رهشأ تس مات عضوي اَهُؤاَضِقْنَأ ٌنكْمُيَو ِهنيِمَيِب َقَدَصُيَف هُريَغ ذأ نكن
 َنيِرْشِعَو نب ب ٍرَوَصُمِلَ «حاكتلأ َدْعَب وامتنان نب نم نب

 يف ْتَقْلَط ةَرُل اربد ؛ ؛ ِنْيَبَطْحْلَو اَمْوَي َنيِن زاَمتب ةَعْضُمِلَو ٠ َو اّمْوَي

 نأ ٍةعْبَسِب ٍضْيَح يِفَو ِنْيتَظْحَلَو اًمْوَي َنيِ و لأب صئعب نيش رف

 بدع نيب ءرضني قش هع يف ْتَقْلَط ٍةَر ّرخ ٍرْيَغِلَو ءَةَطْحْلَو ام

 . ٍةَظْحَلَو امْوَي تو تشب ضي يفو هِتطَلو

 ١) (ينب ا نع م نوعا هايج م هدم كفن 1

 ُهْنَع ىلاَحَت هللا َيِضَر َرَمْع ْنَع ]1 ُيقَهْيَبْلا ئَوَر اَمِل (قالّطلا) ِدَدَع (ْني)

 ا اخشاب اخ ع قلو َكِلَذِب فأن

 أ ام ِنيمْلَط اعملو ُدبَعْلا وأ (اَنالَت) . ٌدْحْل :ْيَأ ءااَمُهَمَلَط ْنِإَ)
 .ةَقَلَطُمْلا : ْيَأ «(َلِحَت ْمَل) ٠ قع ذأ ماو ينافي أ نرخ را

 ٍلَوَألأ اَدَع ام دوُجُو ىَلَعَو اهب لوُخْدَمْلأ يف (ءاَيشَأ ِةَسْمَح ِدوُجُو َدَْب الإ هَل)

 : اَهِرْيغ يف اَهنِم
 . قّلطُمْلا : ْيَأ ؛(هْنِم اَِتَدِع ٌءاَضِقْنآ) : : لولا

 هل

 . انون ونْجَم وأ اَدْبَعْوَلَو (هِرْيَعب اَهجيوُرَت) : : يزثل )0

 ٍةَفْسَح ٍلوخُدب (اَهَتَباَصِإَو اهب ةلوُخُد) : ثلاث ©



 ١١ / ٌييبْرَسلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 ةنم اَهِتَدِع ءٌءاَضِقنَأَو « ُهْنم اًهتَنوَنُيَ 5

 اَهبييْخَت يِفكَي ُهَنِإَف َّهَق دخ اَهْيَلَع فل ْنَأَك كلَباَح اَهْيَلَع َناَك ْوَلَو ءاَهِعوُطَقَم

 ٌءاَوَسَو . نصت هب ُلْصْحَي ال امك اريدك ريش يف آل ةَصاَح اهب يف
2002 

 وم جو
 رأ عنق وأ قطب يأ جزل : نأ 00مم اهي ٌعِباّرلأ ( | (َو

 ْ توم

 اَهِقوُلُع ٍلاّمتخال ءاَهِمِحَر ِءاَريتْسال (ُْنِم اَهََدِع ٌءاَضِقْنَأ) : ُسسِماَحْلأ ()

 .هْنِم لَصَح ٍلاَرْنِإ ْنِم

 رك ٌميِلَّسْلَ َلَحْدَأ ول َّمَح مُهُرْيْغَو 20 بدهم اِحاَصَو باح

 .لقْطلاَك َلَّلَحُي ْمَلِر اًشينأ الب ِهِعْبْص

 . ٌعونْمَم ُدَحَأ هب لقَيْمَل «لْغِفلأب راسنا َنِإ 0

 دلع دع د

 0 ْنِم اًضِي

 7و اهب تنحل حيال لح ولام ليقب يحصل حا ا



2 
 « عاَجش يبأ ٍطظاَمْلَأ َلَح يف ٌغاتفإلا ل

 ماو ا. امام ادعاف ها واو د. و ده اف ده اه واهو وده د. ده ده او ده وده هو هد عده هو هو هده و هاو ها دقاق هاو ا سه هاه هاو

0 
 نتي ؤأ ءَكِلذ ُهْنِم نأتي ال الْفط آل ُهُعاَمِج ُنكْمُي ْنَمِم جْوَّرلأ ٌنْوَكَو

 رَدَخيلف عيَتمُم هنأ رم دَقَو ِرابجِلآِب ىّنَتي امن ُهحاَكَي أل ؟ٌقيِقَر َرُهَو ُهْنِم
 اَهِحاَكْنِإ ْنِم ٍراَمْلآ عفَدِل ةليجلا َّنِم ِلاَهُجْلآَو ِءاَسَوُرلآ ضفتي َمَقَو امم

 نإ :َليق دَقَو «عاَكتلا عسفيا كلمي ههَطَو دب مَن ريِغَصلأ هول
 ْتَمْوُح اَمَّنِإَو ءاَكَرَعَتَو اَمُهَتْيَي هللا قّقَوُي ْمَلَف اَهَداَعَأَو كلذ َلَعَف ِءاَسّوُدلَ َْفْعَب

 4 لطف :ىَاََتِِلْوَِلَو «َتاََتلا قالا َنب ه اريِقْنَت َلّلَحَتَت ْنَأ َلِإ هْيَلَع
 4 هر اجور عكست ٌٍقَح دعي نم ل لَك ال » َةَمِلاَتلَ يأ ٠-1[ ديلا /ةرقبلا ةَروُس 1

0 3 

 هام دهم

 اًضِياَح ْتَناَك وأ اًمئاَص َناَك ْوَلَو ٌيِصَح ِكّسنب مِرْحُم ٌءْطَو يِفْكَي : 0

 أ لكحفلا ماكل يف تف زبد م خ1 نب ارهاق ذأ اه
 و ًّ 5 س6 1 . 0 ل 34 يي كر 3

 ركبلأ ليِلخت ىف طَرَتْشُيَو .عيجَس ملكي يف جف ه0 ؛ ِكَسنب ةَمِرْحُم

3 

 ِناَحْيَّشلآ ُهَلاَق مك ماشا

 لَو هيَلَع مُهوِقن حاَكن يف لَو ذأ ٌيِسوُجَم ءطَوب مِلْْمِل يباَتك لح

 طِرْشَو ءاَمُهَنْيَب حاكن ذ اف ْوَأ اَهَقَّلَط اَهَبْطَو اًذإ ُهَّنَأ ٍطْرَشِب ينألا حول ع

 علا اع َهَبْشَأَ ماكل َماَوَد َُْمَي طْرَش ُهَنأل ؛غ ءاكلا ٌحِصَي هَل ِقَعْلا بْلُص يف َكِلد

 نإ

3 3 3-3 

 . تقأتلأ



 ل ٌينيِبْرَّشلا بيِطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 مَل التم َةّرَم الإ ؤأ اًراَهَن الإ اَمَأَطَي آل ْنأ ؤأ اَمأَطَي ال ْنَأ ٍطْرَشِب اهَحَكَن ْوَلَو
 َعَق رف ءدَقَعلأ َدوُصقَم هَ نمل اًهتّهج ْنِم طّرشلا ناك نإ ٌحاكنلآ ّمِصَي سد 5  ثسم ج عثع ورينا سمس 70514# 12 ثا عك

 يلع قح نيكو .ةكرت هل كل قَح ءاطولا لال 0 ل 314 004 . َّ م # سا راكم 26 ّ 0 7 .ة م

 دنع اًهِنيِمَيِب ليلختلا يف اَناَكَن ةَقَّلطُمْلا ُلَْه ُلَبقُبَو كرت اَهَل َسِيلَ
 يه : :َلاَق نق ٠ ُهَرْكُي نكلل اَهَبِذَك ّنَظ ْنِإَو اَهجيورت لو ءِناَكْنِإلَ

 تتح وأو ؛اهلذص يل ني بت :ُهَدْعَب َلاَ نإ اَلِإ ءاهجيوُرَت ْنِم عنم كبف
 ليِلخّتلأ َلْبَ اَهاَريْش هذ يقال نلعب اَم ةَلاَزِإب ةَمألأ ُْنَجْوَو ِهْيَلَع

7 
. 
١ 0 

 قالطلاباَنِمَي 0 اَذِإ 000 50 اَم ُتَدَكَأَو
 و

 وأ اَقَلْطُم هتَجْوَر ِءْطَو ْنِم هعاَنتْمَأ َْلَع ُهَ ةقالط ّحِصَي ٍجْوَز ٌفِلَح : اَعْرُشَو

 . يِتأَيَس امك ٍرْهش ةَعَبْرَأ قوق

 #رهْثَأ دب ٍَحبْرَأ صبرت مهم سي نم َنوُلَوَم َنذَلَل # : : ىلاعت هلْ م َكِلَذ يف ُلْصَألأَو

 ئَدَعُي عي امن َوُهَو ءانرم) :.ب اهي َيَدُع امو , ةيآلأ [17 :ُديكلا /ةرقبلأ ٌةَروْس "1

 .٠ نيِدعبم َنولْوي َنيِذَّلل :َّلاَق ع يْعْبْل َنْعَم م َنُّمَض هَل ءانلع»

 . ءاذيإلل ٌماَرَح َوْهَو . هتان نم مهم 8 2



 ١06 ١ عاَجْش يب ٍِظاَمْلأ َلَح يف ٌمانْمإلآ «

 كعلم | 2 6# م ج8 5 اك وب مس مج اس و 08 ماوس كاس
 ةعبزأ ىلع دّيِزت ةذم ؤأ ؛ اقلطم هتَجْؤر اطَي ال نأ فلَح اذإ

 ِناَجْوَّرَو

 ْنِم مْسأب ُجْوَّرلأ يأ دع نق اوَقب اَهَضَْي َركَذ َُصُمْلَو

 اَنِص نم ةَّنِص وأ ىلاَعَت ِهِئاَمْس

 : رخل (ُةَبَجْوَر َأطَي آل ْنَأ) . قْثِع

 اهب يف اَهيَطَو نم آلَو طَو ريم اهب ِِْنَمَت نم هِعنِتْم ىلع هِفَِح
 .مارخإ وأ ضخ وشن يف اهي

 اب (اًقلطُم) : :ِهلوقِ مل ىلإ َراَش اَشأ من

 لحلا ا

 كندا

 (ٍِلوُم َوُهف) .نالف َتوُمَي ْؤأ يتومت ؤأ َتوُمَأ ىئتَح ؤأ ءُمالَّسْلَآَو ةالّصلأ اى و 7 هذ 0 5 2 4 َ حك . - يمر ءى م م
 مسام هيل 20 هَ 5“ نا - 6.

 فافعلا ٌقَح هيف اهل امم هسفن عنمب اهرّرضل

 086 0200 هما م 6 -آ- و 9-2 06 وعر باس اى لو هاما م

 ىلع ِةَداَيْزلَأ» ٍدْيقِبَو ؛اَهنم ٌءاليإلا ٌحِصَي الف «هتَمأ (ةَجْوُرلَأ» ٍدْيَقِب جّرخَو
 هةر رك سقت رت وك لد تر ار ههو ل قك رت عكر ج7 3
 « رهشأ َةَعَب أ اهّوطَي ال وأ .؛تكَسَو ةَّدذَم اهٌوْطَي ال فلَح اَدِإاَم «(رْهّشَأ ةعبْرأ

 1 28 3 و عر و

 امهيف اًيلوم نوكي ال هنإف
 6و ه؟ه مر فكم ورع مير ص يع

 يحلازو ليلقلا نيب - و . رشكلاو ,املقلا ري ظفللا دٌّوَرَتلَف : لوألا اَمأ
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 ١١6 عاَجش يب ٍظاَمْلَأ َلَح يف ٌعانمإلا «

 أما

 هم - مل رت . 4
 رياك هسا وا 2ث ٠ 8 عا 5 و ري ايو

 3 رهشأ ةعبرا كلذ تلاَس نإ هل لجؤي

 َلاَر ءهرْيَعب وأ سْوَمِب ُهْنَع ُهُكلُم َلاَر .ٌرُخ يعم ِكتِطَو نإ :َلاَ َلاَق ْوَلَو

 .غميَش َكِلذ َدْعَب ِءْطَوْلاب همي ال ُهَنَأل ؛ةاليإلا

 َّىِطَو َْنِإَف ؛ِةَبَطاَخُمْلا ّنِم ٍلوُمَف ٌقِلاَط ِكَئَّدَضَف ِكَتْنَطَو َْن
4 

5 

 ٍلاَوَرَو ِهْيَلَع َقَّلَعُمْلا ٍدوُجْوِل ٌةَّرَّصلآ ِتَقْلَط اَمَدْعَب أ ِءاليإلا ِةَدُم يف

 رم الإ ةََس كْؤطأ الرف : امو د 0

 َكِلَذ) ُهْنَجْوَر (تَلَأَس نِإ) .اًبوُجُو يِلَولأ لِهنُي ىتغَمب هل َلجَويَو)
 رْيَغ يف ءاليإلا ٍنيح ْنِم ةَجْوَّرلَأَو جوّرلأ يف ُقيِقَرلأَو ٌرخْل ءاَوَس (ٍرْهشَأ ةعبز

 سم 6

 0 .هعج
0 

 دسم

 7 0 - 007 ها 2 ع+ 10101058 هيب ©

 أ نيح نم اًهنم ىلا ِةّيِعَحَر يف هؤادتنأَو ةّيِعَجَر
 0 صر مم مهر 200 سها تس 2 3 م

 عافتْرال ٍةَذَملأ َدْعَبَو ءاَمِهِدَحَأ ْنِم ْوَلَو يلوح َدْعَب هد َةَدَملَأ م دو

 لفلان اهنمَز بسم سخي ة ءاَهب ِهلالَتخَأ أ حاكتلا

 نضر ماَرخإو فاي وصول ضرب زو 5 نرجو ضر
 يم الو عاقل ٍلاَوَرب َةَدُمْلا تأَتْسَتَو ءاًهِلَبِق ْنم ِعِناَمب ُهَعَم ِءْطَوْلا عاتتمال

2 3 



 ١١6 ٌيِنيبْرْسْلا بيطّخلآ َدّمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 يف امك ملا يف ُهْنَع ٍيَلاَعت 71 َّيِضَر ُيِعِفاَشل

 ُهْتَكَرَتَف رهشأ ةَعَبْزَأ نم َرْثكَأ ُهَتَأَرْمَأ ُبَرَقَي آل َفَلَح ْنَمَو :ُهُصَن اَم «بلْطَمْلا»

 مخ نب جر ف ِهَلَع فلَح يذلا تفل طم تح هنن مو أرنا
 . ىَهتنأ . ُهْنَع ةَطِقاَس َنيمَيلأ َّنأل «ءاليإلا

 و ُهَدُمْلآ ٍتبِسُح اَمَل اَهَِلَط ىَلَع اَمََوَتُم ليحتل َناَك ْرَ
 بطلا يف اَهَمَح َتوُبُت ْتَمِلَع ٌءاَوَس ايش ةَدُمْلا بْرَضب ُباَحْضَألَ

 حاب

 اسسوو ايا
5 

 عم م دو

2 1 

5 

0 
 م

2-76 00 

 ِبْرَص ىلإ جاتخَت الو ةَدُمْلآ تصَقن ةنأ ىَتَح ملغت مل ْمأ اًدضق ُهَنكَرَتَو
 مث ىلا ول : (ًَةَضْوَّرلَآ» يِف َلاَق ىَّبَح .ٍميِظَعْل نآْرَقْلأ ٌصصنب اًهِتوُيْتل ىضاقل

 .ُةَدّمْلا تّيِسُح ٌبْئاَغ َوُهَو ىَلآ وأ ءَباَغ
 اع ا

 يِلوُملأ (ٌرْيحُي) ١ ةَجْوّرلأب ٍعناَمار ريغ ْنِم طي مَلَو ُةدُمْلا تضم اذِإ (مل)
 لقب اهِعوطْفَم ْنِم اَهَرْدَق وأ ُهَتَفَسَح ةتفشح يلوُملَأ جلوُي ن ْنأِب «(ةّئيفلأ َنْيَي) اًهبلطب

 . َعَجَو اذ اق نم ةنأل دي ةَكيف ٌءطَوْلا َيّمُسَو «ةَأْرَمْل

 وَأ) اَهْيَطَو ِكْرَ ىَلَع ىَلاَعَت للاب ُهَفِلَح َناَك ْنِإ ِنيِميلِل (ريِفْكَتلَاَو)
 .[اَكْيَلَع] هْيَلَع فوُلْخَمْلِل ("””قاّعل "3

 ايزي 2

0 

 ريع

 د

 م

 احس

2 

 لب «ئلؤألا يهو ٍاَوْلا َلْيَق فل تاب ِرْيَمِب (قالطلاَو» : : اَهِضْحَب يِفَو .خستلا ضغت يف اَذَ 0
 ُيِمِريَجْبل ٠ ٍدّدَعَتُمِل فاضت اَمَنِ (نيي» َّنَأِل «ُتاَرَّصلأ



 أوز َنإَو 1 عصي ُدوُمَح هَ نو ومآ نق ا» : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل «يقالطب هَبلاَط فَي
 اَهَّقَح ْتَكَرَت ولو [177- 771 : ناني | /ورقبل ا أ َّنِإَم َقَلَطلَ

 َّنَدِ .ةيئاش ومال وت َنِْلَو رشا ا ٍدَجَعِل كلذ َدَْبهَبلاَطُمْلآ اهل َناك
5 

 ذل اَهَكِلَو ٌُبلاَطُي الَو ةقه اَرُمْلأ َعوُلُي ُرِظَْنيَو ءاَهقَح محل

 ٌئعفا َدْلأ وكدا وه قالا ةَقيفْلاب اَهَبلاَطُم َنْيَب ب بيرت نم مهند اَمَو

 ان «حاَهْنِمْلا» مالك َةَيِضَ 8 َة َناَك ْنِإَ « ٌصصنلأ ٍرِهاَظِ اَعَبَت لاَعَت هللأ ةّمح

 0 ف

 كيما ُهيلاطَتَف ضَرَمَك [ ٌِعْبَط] ٌيِعيبَط َوْهَو جزل نامل ن

 ْنَأِب ِن يِعرَش وأ ؛يقالطب َُئلاَط فَ مَ نم * ٍءُتْنِف ثْوَدَق اَذِإ : لقي
 ؛ ءْطَوْلا ةّمْرُحِل ُهنكْمُي يِذلأ ُهّنأل قطا ُةئلاَطَتَف 'ِيِحاَوٍمْوَ ِرَصَو
 . نيِمَيلأ الجلال ِثْلاَطُي مل ل

 2065 205 داي داع ع

 ةَقْلَط (ُمِكاَحلآ َْلَع َقَلَط) .قالّطلاَو َةَئيَمْلا :ْيَأ ءاَمُهْنِم (َمنَمْمأ ِنَِف)
 ل اَهّنأل ةَْيَمْلا ىَلَع َراَبْجِإ لَو اَهِراَرْضِإ ماَوَد ىلإ نيس ال هَل ُّهْنَع ٌةَباَيِن

 َدْنِع ُهْنَع ُجِكاَحْلا َباَنَه هبال ُلبْقَي َقالَّطلَأَو ءرابجإلا تحت ُلُْدَت
 نَع َيِكُح اَمَك هَدَقْلَط ِناَلُف ْنَع ةَنالُف ىَلَع ْتْمَفْوَأ :ُلوُقَيَق «عاتتمالا
 ةقلطب ِهِتَجْوَر يف ِهْيَلَع ْتْمَكَح 1 «عالشإلا»

 داع داع



 ١١ ٌيِنيبْرْشْل امَحْلأ َدَمْحَأ نْب ِدّمَحُمِل

 و مام م اعاد رو م اعواد يدا عاوا جب عه ماه عاق م« او دم عام ودهم ع هاو دو د« ماده ه واه هام « ا هادسهاهلاه هاه ا عاقإو

 ؛لَضَمْلاَع ةاينأ تيل ةروشح طريف :ةيي
 ع 2

 4 04 لولا | لس رس 5

 لَو هلاَهْمِإ ةَدُم يف يِضاَقْلأ َقالَط ْذْفْنَي اَلَو ُهَدْنِع ُةُروُضُح قالطلل ْطَرَتْشُي
 . هقالط وأ هِيْطَو َدْعَب

 ؛قالطلا عَقَي هَل ةَيَمْأ َعَم يِضاَق 0
2 

 ناك نإ قالّطلا َمَقَو يضاقلأ قالَط َدْعَب م ْجْوّرلَأ َقَلَط ْنِإَو ٌةَدوُصْفَمْل اَهّنَأل
2 0 

 اًيِعْحَر يضاقلا قالط

2 1 

 2 5 ءاوتنأ ا الآ ف ناحخكلا فليح ل 0
 هتعّذأ ناب هتذم ءاضقنا يف ْؤأ «ءاليإلا يف ِناَجُو فلتخ ول :ةمين

 خور سس يع لم ةرص 2: ا رم 171

 هم لصألا نأل «هنيِمب قدص ,ركنأف هيلع

 ٌدَمَع بلّطلا ّنم اَهّقَح َطَقَس ُهَرَكْنأَو ةَدُمْل َدْعَب َدْعَب ِءطَوْلِب ْتَقَرَْعأ وَلَو

 اهي اَهَمَح لوُص ب ايايطال ع اهو قيم اا

00 

 َقْرَفَو :قالطلا قيلت يف ري نيم نيمَيب قّدِص :2 ضنا لو نأ
 ٌقيِلْعَتلَأَو ءاليإلاو ؟ اَقيإَو ءاشنإ زيجندتلا نأب «قالّطلأ زيجت نسَبَو اهنيب 001 000 27 د : اه

 0 ا 6 هام يرحب م ًْ قر 5 ع مو ماس هاو .ً 56

 كتدددعت فانكشسالا دارا وأ قبلا امهب كيكات ( لبقتسم رمأب ناقلعتم
 ه# ا 9-3 5. 2 ُر ره

 ُسِيْجَمْلا َدَحَنَأ ِنِإ ٌةَدِجاَوَف اَفانْعتْسَأ الَو اًديِكَأَت ْدِرُي ْمِلَو ّقلطأ َنِإَو ناَمْيَألآ ماوم م رم د رَ حو 08 0 ف 7 هاك يم 3 0
 اَجَمْلَأ بفالتخأ َعَم ٍديِكأَتلا ِدْعْبِل ْتَدَدَعَت الِإَو «ٍديِكَتلا ئلَع الْمَح هروم 7 08 ريع ري هم م هو »8 رم هي 33 2 م م نك

 نك



 ١١05 عاجبش أ ظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنفإلآ (

 0 ريَعَ د ءايإلا ةيِلِهاَجْا يف قاع َناَكَو جل تُكرم

 ةيِبْشَت ٌةَيِعْرَّضلآ ُةْتقيِقَحَو .يِتأَيَس اَمُك ٍةَراَّفَكْل موُرَلَو ٍدْوَعْلأ َدْعَب اَهِيِرْحَت
 .يقأبَس امم ُذَحْوُي امك ٍةمَّرحُمي مرح يف جو جر

 ٌةَروُس 081 © ْمِهبآَسْ نم َنوُرهَظُي نيا ١ : ةَيآ عاَمججإلآ لبق هيف ذ ُلْضَآلَاَو

 اًركم َنوُلوُقِ ْمُهنِإَو» : َلاَعَت هللا َلاَق «رئابكلا نم َوُهَو [* :ٌديكلا /ةَلواَجمْل

 . [؟ :ةيآلآ /ةَلداَجْمْلأ ٌةَروُس 3 4 اورو لوقا نم /

 عاب

 -_ 1 ا 1 هه ا سم 2ع
 ؟هب هنشسمو ءاهنم ٌرَهاظُمَو ءٌرِهاظمَو :ةَعيِص : ةَعَبْرَأ راهطلا ناكْرأَو

4 
 نأ و ربا ىو

 نكد ثق ؛ُةتحبصَو يأ «(َلِوَقَي د 0 0 ني ذَحْو اًهَّلَكَو
 و هل . 01 عرج رىارع ص



 ١١ 01/ َتِنيِبوُشْلأ بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

ُِ 

 ْوَأ «يِعَم أ ءيّنِم ذأ «(َيَلَع تْنأ) ؛ُِلاَتلآ نول َوُهَو ءاّهثم ُْءماَظُمْلا : ْيَأ
 َوُه اَدْنَهَو ؛ يأ نب يكرمك ٌماَرَح َكْنِم يِبَكْرَم :ْيَأ «(يّمَأ ِرْهَظَك) ؛ يِدْنَع

 ٌعيِمَج ٍكَصُمْل مالك ْنِم َلَصَح ْدَق .ُباَرلأ ُنكدلَأ َوُهَو هب ُهَيْسْمْلَ

 اطلب ُرِعشُي ََْل ةعيّصلآ يف طرف : ٌطوُدُش اَهَّل نكاَلَو ناَكْرَأل
4 
 و

 ِكّْسْأَر ؤأ ءِتْنَأَك ؛ٌحيِرَص ام َكِلْذَ ءِناَمَّضلآ يف ّرَم اً :ُهاَنْعَم يِفَو
 2 هس

 2 ىم ِتنأ ٌةَياَنك ْوَأ ؛ اهديك ديك ْوَأ يّمأ رْهَطَع ؟«َيَلَعا ٍنوُدبوَلَو كدي

 اهمال وكي ام ريغ وأ اهنيك
29 

 مس

 0000 010 هد ه1 6
 َرَهاَظ ْنَم حكت نَِو جوز ِرْيَغ ْنِم ُخِصَي الف اَناَرْكَس وأ اًبوُيْجَم زَأ ايِصَح

 .ِهَركُمَو ٍنوُنُجَمَو ٌيِبَص ْنِم الو ءاّهنم 0
0 

 0 8# هر هك ير 272 ه2 ها م2 0 2 2. 4 1 ٠ ٠

 وا ةنونجم وأ ةريغص وأ ةّمأ َولَو ؛َةَجْوُ اوك اهنم رهاطُملا يف طرْشَو

 َلاَق ْوَلَف «قالطلاك َةَمَأ ؤأ «ةَعِلَبْخُم ْوَلَو دي ةَيْجَأ ال ةيِعْجَر و َءاَنْدَق ؤأ َءاَقْثَر
4 2 7 

 َىَلَع تنأ : هتَمأل ٌدّيَّسلَأ َلاَق ؤأ . يأ رهط يلع تأت كت ذإ يدخل

 5 1 هع 8 هو 1 ماع 2 2 و 2 8 ُّط م
 وا بسنب مرحم ىن ءرج ارحم ىلب هنوك هب هّئشمل ىف رس و 70 ١ 1١

 م00 37 س6 6_5 . 0 4 000 25 3 3

 وذ 2 ٠

 . يملا .يفرّصلا َنِِهنَمب خسشلا ضخ يف 01
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 ادَئاع َراَص قالطلاب هعبتي ملَو كلذ اهل لاق اذإف 2 ديك ىو هو 8 7 7 5
- 

7 7 

 قاس ا ريع در 2 02 مهو و 0 4

 تناك ْنَم فالخيبَو « دمَتلا لَحَم سيل ةنآلا «لوثنخو ركذ ْنم اثنألأ ريغ
 -1 ا ا 2 3-

 9 0 2-2 هل

 ةئمّرْخَمْلل سيل نُوَميرْخَت َّنَل أل كو يل ٍجاَوْزَأ فالخَبَ هنْبَأ َةَجْوَرَك ةلالح

 .هلكك هفّرشل لب
 - 39 وهام سا ها سس 0 5-7 5 0

 ةيِبْشَتلَأ حِصَي الق هِعاَضْرِإ َلْبَق اَهَتَدالو تناك ْنِإَ َعاضّرلأ نم ةتخأ اَمأَو
 قو مب ساه

 . ُرَهظَي اًميف ُهَعَم ثناك نإ اَذَكَو (َّحَص ُهَذْعَب تناك َنِإَو ءاَهب

1١ 1 

 .نيِمَيِلل اًبيِلْعَت اًمْوَي يأ ِِطع يلع أك ءِراَهَطلآ ْتيِقَت ُحِصَي : هيي بنَ

 ًءاليإَو 57 اًراَهظ ناك رُهشَأ ة ةّسْيَخ يأ ٍرْهَطَع ّيَلَع ِتْن :َلاَق ل

 مرحب ُنََتي هن قيلت حِصيَو ِرُهْشَأ َةَعَب ةَعَبْرَأ قْؤف م مو ْنِم هعاتتمال

 «يّمَأ رْهَطَع ََلَع ِتْنَأَف ِكِتَرَض ْنِم ُتْرَهاَظ ْنِإ :َلاَق ْوَلَ «قالّطلا َهَبْشأَف

 . قيلَْتلََو ٍزيجْنَتلأ سَفَبقمب لَمَع اَمُهّْنِم ٌرَهاَظُمَ اًهْنم َرَهاَظَف

 هراَهظ َدْعَب دعب اهَكِسْمي نب «(قالطلأب ُهْعب بتي ْمَلَو َكِلَذ) ُرِهاَظُمْلا (َلاَق اَذِإَ)

 نأ يت التم ألا هيَ نأ ء(َذئاَع اَعَراَصل اعف مَلَو قر ناك ! َّنَمَز

 لول مالا امية اَهَكَسْمَأ ْنِإَف َةَجْوَر اَهَكسْمُي ال



 ١١8 ٌينيِبوْسلا بيطخلا َدّمْحَْأ نْب ٍدَّمَحُمل

00 
 ْْح
 ا

 .٠

20 
5 

 را د 2 حا 4 3 .١
 اذ لحم ركذ ام ءِْوَعْلآ لوُصُح نم َمدَقَ َمَ ءديكأَتلأ َلَدَب قالَّطلا ظَْلب

 ْتَرَج ٌةَقزَف ٍراَهَطلَأب ْتَلَصَتأ ول ءاَهباَبْسَأ ْنِم ٍبَبَسب ٌةَقُْف ِراَّطلأِب لِصكَي مَ
 لبق ٍةقرَك اسفناب ذأ اهيبسب وأ هيتس حا حَْف وأ اَمِجِدَحَأ نم وأ امن

 وَلا نج ذأ جاري ملف يجو ذأ نيب قالَ بسب قرف زأ لولا

 لوح َدْعَب دز وأ ِِاَهِظ َبِقَع َبِقَع اَهَفَّلَط ْنَم َعَجاَرْوَلَو َدْوَع اق ِراَهِظ َبِقَع

 اَهكِسْمُي مل ْن نإ عجل ادِئاَع َراَص ٍةَدعْلآ يف هيدر َدْمَب َمَلْسَأ مث الصم 2

5 

 غب ئضم ْنإ هب باع وم نب مالسإلا ١ اَهَقّلَط ْلَب ءَةَعْجََلِأ بِقَع

 ةوُصَقمَ .ةحايتشالآ ٍةَعْج هَ عجول دوصقم مذ أَ 0 مالسِإلأ

 م/م 3 1 ظل امعخ ع
 >2 3 بع 3

214 

 نم َنوُرهَطُب َنيدَلأَو ا : ىَلاعَت ِهِلْوقِل (ةَراَمكلآ ُهْئَمَِل) اًدِياَع ٌراَص اَذِإ ()
 ِتَبَجَو لَهَو يالا [* :ةيآلأ /ةّلِداَجُمْلا ةَروُس 54] # أ م

 رجل ُهّنأل ْطَقَ ٍدْوَعْلأب أ ٌطْرَش ُدْوَعلَو ٍراَهّظلأب وأ ٍدْوَعْلاَو ٍراَهْظلأب

 هاَظ َرُه ُلَوَألآَو ءحيجَرَت الب (ِةَضْوَرلآ لض
19 

 . اًعيِمَج ِثْذِحْلآَو ِنيِمَيلِب ٌبجَت ِنيِيلآ َةَراَفَك َّ
2 

6 

١ 



 59 و مرمر 6 . تي

 هنمؤم همر قتع ةرافكلاَو

 رب ذأ قاب اهنم رقاط نمل قي علا غب اكل طن طقْسَت آَلَو
 رف يع نأ :م مول أ تاجر َلاَق ْوَلَو ؛ِكاَسْسإلآب اًهراَرَقِتْسال

- 

 ير م ٌدَئاَعَف ّنُهَق فولط ريب ام َْسي انمَر َنْهكَسسَأ إف ونم ٌرَهاظُمَف

 هه

 َّنم ِةَدِحاَو لك ْنِم اًدَاَع َناَص 5 عيب َنُهنم َرَهاَظ نإ «تاَراَّقك
32 

0 7 

 اًمراَهظ َبَقَع هَقَراَف َنَِف ةَعباّرلآ اكَأَ ِتاَراَمَك ْت ان ُهَمَْلَو لوألا ِثدكَّلأ

 ٌةَراَفَك هْيَلَعَف َّلِإَو ءاييف هْيَلَع َةَراَمَك الق

 َنِماَيِفْخَت تنّذلآ اَهَْسِل رتل و َوْهَو و فكل َنِ َنِم ٌةَدوُحَأَم (ُهَراَفَكْلاَو)
 .َرْذَبْلأ ُرئْسَي هنأ ءاَرِفاَك ٌعاَرَرلَأ َيمْسَو ءىَلاَعَت هلأ

 َيِهَو ؛اًهِرِخآ يف ةَبنْرَمَو الو يف ةرْيَخُم : ِنْيَعْوَن لِ ٌةَراَفَكْل ْميَقْتو
 ٍراَهَن يف َمِجْلاَو لدقلآ ُةَراَّمَك َيِهَو ءاَهْلُك يف ٌةَبتَرُمَو ؛ِنيِمَيْلأ ٌةَراَفَك
 راَهظلأَو َناَضَمَر

 ول مس هل وع 00 ص . + جم - دام

 ةثالث اَهلاَصَخَو ءراّهظلآ ةّرامك يف نآلآ مالكلاَو

 و ع هسا م 7 هل ىلا هير ع 6

 ةعبزأ ةَراَمَكْلا يف َةَئِرْجُمْل ةَبق لَو قة ةميركلا ةَيآلل (ِةَبَقَر ّقْنِع) :لّوآلا

 : ِنْيَطْرَش اهم تنَصْملآركذ طوُرش

 ع ع ص َء 0255ذِ 1 ريم + 6 ص

 ؤأ ِنْيَوَبألأ ٍدَحأ مالْسِِب ْولَو ((ِةنمْؤُم) : هلْ ُهَركذ ام :َلَوَألأ طْوَّشلأ

 4 ِةَمِمْؤُم َةَبَكَر رسم » : لثقلا : ع ف نات لك راك رأ ىلإ اخي
 م #0 هس هه و 1 78



 ١ ٌينيِبْرُشلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 يف ديم َلَع م5 : ةيآلأ 1 ريل ؛زرش ١1 4 مك نوم أوثيَكساَو١

 .[؟ :ةيآلأ /قالّطلأ ُهَر 0 : ىَلاَعَت هلْؤَق

 (ِلَمَعْلاِب ةَرِضُمْلا بوُيْعلأ َنِم ٍةَميِلَس) : ِهِلْوَقب ُرَكَذ اَم يِناَلآ ْطْرَّشل
 ْ 0000 وضم َنأل نيب اًراَرضِإ

 سنن وَ نلعو

 داع د

2 2 

 لمعلا ضي امانه بَْْلأ يف َيِفاَّشلأ ةَطَحالُم : ُباَحْصَألأ َلاَق : هيَ

 ءاَهيف د َدوُضَقَمْل هنأ َمْخّللآ ُصِقْنُي اَم ةّيحضألا ِبْيَع ىف هتطَحالُم ُديظَن

 ُلْخُي اَم عيبَمْلأ ٍبْيَع يِفَو : َعاَمِجْلأ ٍدوُصَقَمب لحب ام حاكتلأ ِبْيَع يِفَ

 مكخ مْوَي نبأ ولو ٌريِغَص ْئرْجُيَف ءوب ُقيِلَي ام عِضْوَم لك يف َرثعأَف ؛ةيِاَملأِب

 و

 هْؤْرُب ئجْرُي ضيرَمْلاَك ُهْرَبِك ئَجْرُي ُهنَأِلَو «قَمِيِرَكْلا ةّيآلأ قالطإل همالْسإِب

 ُهُجَرَع َنوُكي نأ يشمل ُم باتت هْنِكْمُي ٌجَرْغَأَو هِسُأَرِب َتاَبَن آل ْنَم َوُهَو ٌعَرْفَأَو

 دِقاف َوُهَو ُهَصْأَو «ةَميِلَّسلأ ِهِنْيَع ّرَصَي ُهُرَوَع فِعضُي مل ُرَوْعَأَو ءِديِدَش َرّْيغ 2 - -. ا /# ه2 م < < ل 3 0 ه1 روع 14 2
 00 2 لس هل 2 م رم 2

 هينذَأ ُدِقاَفَو هفنأ ُدِقاَمَو «ةَراَشِإلَِب ُمَهْفَيَو هَ َراَشِإ ْتَمهف اذِإ م َرْخَأَو «عْمَّسل

 0 س5 سك. ع 0 52002 م ل 07000
 دلي نم رصنبو رصنح ١ لجر دقاف و نمز ىزجي و ؛هّيلجر عباصأ دِقافَو

 الَو ٍديلَأ ةعفنم لطَعَتِل ماَهْنِ ةلُمْنأ ٌدِقاَف الَو ءاّمهرّيغ ْنِم نْيتلمنَأ دِقاَف وأ 8 ا م ب 51 نك 3 3 وه _ 0 0ك ن سو 3 و هه 8 ًّ



 1١17 ١ ءاجش أ ِظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلأ «

  0ل م م ةاس 2 2 2 0 . 0-0 ف ع - ا

 ىلع ٌءاَرْجلا ناي ئرب نإف ءُهْوْري ئجزري ال ضيِرَم الَو ءْرِجاَع م ب

000 
3 

 ًءاَرِش ُىِزْجُي الق ةَراَمَكْل ٍنَع قاَتِْإلا يِف قولا ُلاَمَك :ُتلاَّثلأ ْطْوَّشلأ
 هَِاَّفك ْنَع ِهِقْمع هدب اَعَْف ْوَأ الص َناَك نأ ِءاَرَشلآ ٍدَّرَجْمب ه ِلَع ٌقِيْعَي بيرق

 أ ُنْع لَو ةَراََكْلا ىلإ اَهّْنَع ُفِرَصَي اق قبرا ةهجب ٌقحَسُْم قع

 دي تاي ألا زتيجس آف لم «قنِعْلا اَهِقاَقْحتْسال ِدَلَو

 ٌقَلَعُمَو ٌديَدُم ُىِزْجُيَو ؛ةباتكلا

 ْنَع ُهدْبَع َقتْغَأ ْوَلَف ءضّوعْلا ِبْوَش ْنَع بولا ُوُلُخ :ُِباَولآ طْرَشلآ
 يلع د نأ ىَلَح يِنراَفك نع َكتْفَتع :ك َقيِفّرلأ ّنِم هذي « ضرع هيا

 كِيَلَع يِل فلأب يِتَراَفَك ْنَع اًَدنَه يِدْبَع ُتْقَتْعَ :ك «ّيِبتْجَأ ىَلَع وأ اَمْلَ

 عونك نع اغلا كلن زخ مل ليقف

 اَعيِقَر د َكَلَم ْنَم لك ُنَِعْلآ هُم ْنَم طباَضَو

 ًةَوْسِكَو ةقفت ٠ اَعْرَش ْمُهننْوُم ُهُمَرلَت يل هلو هبت يك نع ال

 ْنَع اوُنَكَسَو :ُيِعفاّرلأ لاَ . قتل مل هني دب ال ماَدْخَِو اًناَنَأَو
 ْنَأَو ٍبِلاَعْل معلا َكِلْذ َردَُي َدَقُي ْنَأ ُروُجَيَف ءْنَوُمْلا ةئقبو ةقفتلا ٍةَدَم ريِدَقت

 . ينال مهن ةَضْوَولاا يف َبّوَصَو سرد
 َوُهَو ُلَوَألا ٍروُهْمُجْلآ أ َلوقنَم َّنأ َعَم امهيِف َلْقَت آل ُهَنَأ َكِلذ ُهيِصَقَو

 .دَمَتْممْل

 ع ١
 كعحأ



 ه6 00 هالو

 [؟ :ةيآلا مةلواَجْمْلا ٌةَروسش ه8 4ِن يعينكم نيم ْماَيِصَم طْذِجَي مل ْنِإَق لآ آذ

 ُعِبَب اَلَو ؛ُراَقَعْل ل سن ضو تنس عيب ركشلا ىلع حيال.

 ٍلاَم ُحْبِرَو .ةَعْيْصآ لع نم اَمُهلْخَد ْلْصفَي ال يحب هتَراَجِت لام س

 ٍقيِقَرَو ٍنْكْسَم ٌعْبَب لَو ةَقتْخُي قيِقَر ليصختل ِهنَوَمُمل هتيافك ْنَع ة راج
 يانج م الو ؛فوأ لاا رش تأ نْيَسيِفَ

 ل ٍياَدَألَأ ِتْفَوب /قاتغإلا هب مري يِذّلأ راَسَيْلَأ ٌراَبْغأ : ٍلاَوفَألآ ُرَهْظَأَو
4 

 1١ ْ . ناك ٍتقَو 1 3 بوُجْوْلَأ تق

 (ْدَجَي ْمَل ْنِإَف) :َلاَقَف ةَراَمَكْلا لاّصخ ْنِم َةَبِناَنلآ ةَلْصَخْل يا
 5.1 4 ِنيَمباَتَتم ِنْيَرْمَس ماَيِصَق ») اًعْرَش وأ امج اَهْنَع َرَجَع ْنَأب

 . ةَميركلآ ةيآلل ([4 و

 ةبئلا ىلإ قري ُهَنَأل فَاَرْخَأ ِهِرْيَغ وأ ٍضاَرقتْسالاب قاتغإلا َفّلَكت ْوَلَف
 ِةَراَعَكْلا ةّئزب اَمُهُمْوَص ْنوكَيَو ءاَضقَن ْوَلَو لاله ِناَرْهَّسلأ ْدَيتْعُيَو ءاَيلُعل

 , ضرما وص يف [ولفم و 0 او



 « [4 :ةيكلا مةلواَجُمْلا ةووش ه8 © انِيكَسِم نيس ماَعظَِو » ْغطَسْسَي مَ

 2 2 م و
 «(ْعطَتْسَي مل َنِإَف) : َلاَقق ٍةَراَمَكْلا لاصخ ْنِم ِةَمِلاَثلأ ِةلْصَحْلأ يف َعَّرَش جن 3

000 0 

 ةَداَعل َنِم ُداَفَتْسُمْلا اَنَط ِنْيَرْهَش ٌموُدَي ضَرَمِل ؤأ مَرَهِل َعباَتُملآ َمْوّصلآ :ْيأ
2 

9 

 .٠  31 0 0 1 8م اس 0 4 17 مدي ., هل 1 47

 قبشل ةقشملا تناك ْولَو ؛ٍةَديدش ٍةَقْسَمِل أ ءءاّبطألا ٍلْوق ْنِم ؤأ ءهلثم يف
 تتسلل 9 يضرم وقت نزح زأ «ءطولاةوهش : ىأ ةَملغلأ ةّدش َوُهَو ب 0 س6 هَ سس 0 ا

 و 00

 الاَح اَوْسَأ ُهّنَأل ءاَريِقَف ؤأ قَقباّسلا ةيآلل [4 :ُةيكلآ /ةلواَجمْلا ٌةروش ه١ < امكَسم

 0 ُضْعَبْلاَو ْنيِكاَسَم ٌضْعَبْل يِفْكَيَو نم

 ِنآْرَقْلآ ظل دي عب [ : ةيكلآ /ةلَداَجْمْلأ ٌةَروُس 58] # ماَعِطِإَو : هَلْ

 لكي نبأ َمَعْل 7 علال يور ا هات ير

 (ئَرْبكل ٍنَّسلأ» ين ُيِقَعنَبْلاَو 481١0074 :مُقَر 359/5 َةَئْيَش ةبْيَش يبأ نبأ َنمُدُسْلَ َةَدَجْلأ

 لَو ةَيِدْفَتلا يِفْكي الق ءاَهَكَلَم : ْيَأ

 ىضَنَقَت «ةَضْوَلأ» دا ؟ُمْفَدلأ يِنْكَي وأ ظْفّللا ٌطَرَتْشُي ْلَهَو ؛ُةيِشْعَّتلَ
 7 مهمه م

 ديعي َوهَو : : ٌنِعرْدلأ َلاَق «ِكيِلْمَتلَأب َرْبَع هن 26 ىظفللا

 يِْكَي اَلَو اك ا عتق اظل ره اَذَعَو ءظْفَل طَرَتْشُي الق :ْيأ
 0 وع وو < 8

 هيرو هتَجوَرك ةتقفن مل م 03 لطم الو يوتا لَو اا هيت

 « يب نع ةَديَرب ثيِدَح نم ا و ,2,23/5

 هلل ُقَح األ اََتاَكُم ْوَلَو ِدْبَع ىلإ الو «جْوّر بيرق ةققتب ٌيِفَكَم ىلإ الَو
 .5 10 20 اهو لق 8 20 8 سو س7 ا 1

1 



 507 0 00 ياس وع

 . َرْفَكُي تح اَهْؤْطَو ِرِهاَظُمْلل لحي الَو . ٌدُم ِنْيِكْسِم لك

 - 1 و 8 همر

 اَهَعَضَي نأك «(ّذُم نيكْسِم لك) .اًدُم نيتس َنيوُحدَمْلآ , ! ٌفِرْضَيَو
 1 5 20 ا هك 39 7 < هس
 لع ازجأ كلذ اولبق اَدِإَف ؛َقِلْطُي ؤ وأ ةّيوّسل وّسلآب ْمُهَل اًَهكلَمُيَو م مهيدي َنْي

 . حيِحّصلآ

 هْرَجُي مل ذم فْضِن ضن وأ اَدُم َرْخآَو ءَنْيَدُم ٍدحاَو كيلْمتِب مهب َتَواَق لَ

 7 َ نإ 0 م ” 0 5262 50 -
 ام ّدِحاَو َّذُم الإ هزُجُي اوتوافت نإف .اَرْجَأ ةّيوَّسلِب ئَونَو ُهوُذُح : : َلاَق ْوَلَو

 ٌبَحْلأ سنج ْنِم ٍداَدْمَألا ُسْنِجَو .اًذّكَمَو :رَحآ اذ 1َحَأ م ُهَعم نيت مَ

 وت رج الك .رثكتلا دب توُث بلاغ نم جرف ةرطف ُكوُعي يذل
 . ةَرطِفْلا يف ٌئِزْجُي اَمَك طِقألآ ُءىِزْجُي و و ؛نبَّللَو ٍزبْحْلَاَو قيوّسلَأَو قيد

 َرَهاَظ يِتَلآ هِتَجْوَر :ْيأ ء(اَهُؤُطَو) اَقَلْطُم اًراَهِظ ِرِماَظُمْلِل (لِجَي اَلَو)

 « آمي لمنور رخص » : قتلا يف ىَلاَعتِهِوقِل «(رْفَكي نَح) ا
 دلْمَح ماَعْطِإلأ يِف اَماَمَتَي ْنَأ لْبَق ْنِم ُرّدَقُيَو 01+ :يآلآ/ةَلاَجْمْلا روس ه3
 ْ اول ِداَحّنال لال دتتملا ىلع يمثل

 يف ُنِعفاَّرلَأ ُهَحَجَر 0 م امني ام 00 يعل دف يب اَم
 .ةريِغّصل 54

 وعلا لضخ اَمّنِيلَعَو قوم قي ّيَم اَمَك َتَفَوُمْلأ ُراَهْظلآ م َحِصْيَد

 ْنَأ ُلَمَبْحُي ُكاَسْمِإلاَف َدُمْلَا َدْعَب دظَتْنُم َلِحْلأ َّنَأل ِةَدُمْل يف ِءْطَوْلآِب هيف



 م

 - ١15 عاَجش يبأ ظافلأ لَح يف ٌعانقإلأ «

 7 كه 2
 10 1 كا 2 .٠ د

 قَراَفَكْلا نم ُهنَءاَرَ ا , لْصَألَأَو قَّدُمْل يِف ِءْطَوْلأَو لجل راظتنال َنوكَي

 .اَهب هئاَهيْنال ِتَْوْل ٌيِضُم ريِفْكتلَكَو
 تي

4 
32 

 ىلإ ِهتَمِذ يف ْتَيِقَب ٍلاَصِخْلا عيِمج ْنَعهَراَمَكل ُهْنَمرَل ْنَم ٌرَجَع اذإ :ةّمي

 .رَفكُي ىَّنَح ُرِهاَظْمْلا أَي الف ءاَهْنِم ِءْيَش ىَلَع َرِْقي ب نأ

 َموُضَيَو ِةَبَقَر فضِن َقِتْعُي ْنَأك ٠ ِنيتلْضَح ْنِم َهقَقلُم ةَراَمك ئِرْجت آلَ

 َنيِئالَت مِهْطُيَو اَرَه ٌرْهَش َموُصَي وَ ءارْهش

 نصفي جو لام الخ ءاهأ اَع ُهّنأل َماَص ِةَبَكَرلَأ َضْعَب َدَجَو ْنِإَق
 و

9 1 

 طقْسَي آل ْةوُمْيَمْلاَو هَل َلَدَب آل ُهّنأل ٌدُم َضْخَب ْوَلَو ُهْجرْخُي ُهَنِإَ ؛ ماَعْطل

 نأل «ةَحِيِح رت هوطَي ٍنيَهَجَو لح أ ين هتّمذ يف يقال ىَقْبَيَو ءروُسْعَمْلاِب لاب
 م هه

 مهو لإ طن الو ةَاَفكْلا طقم مي ال ٍلاَصِحْلآ عيِمَج ْنَع َرْجَعْلا نأ َضْرَْل

 اهَقيْعَأ بق وَ ع الإ يق وار لع تأ اَذِإَو ءاًعْيَش َلَعَف ِهِنْوَك

8٠ 

 ٌرْخَألأ نَع َماَصَو اًمهاَدْحِإ ْنَع

1 

 ول ل
 ا:

 و 0

 َكِلَذب َيمُسَو ُمَدَرْطَو ُهَدَعِن 8-5 هَل ُهْنِمَو ٌمَدَعاَبْمْل :ةَعل ّوه

 ادي ناعم دف رحآلا نع امهم جد وأ ءِةَمْحّولآ َّنِم ِنْيَجْوَّزل ِدْعْبِل



 ١١ 61/ ٌيِنيبْرْسلا بيطخلا َدّمْحَأ ْنْب ِدَّمَحُمِل

 انّزلأب ُهَمْجْوَر َلُجَّلَأ ئَمَر اذِإَو

 ُهَشاَرِف َحّطَل ْنَم فذق ىلإ ٌطْضْمْلِل ةّجُح ْتَلِعُج ٌةَمولْعَم ٌتاَمِلَك :اًَعّرَشَو
 0 ىلا م وك 2 هر 7

 نإ هللأ ةنغل ِهْيَلَع : لآ زلنا وم تيس ءِب َراَعْلأ َقَحْلَو

 ى.ا رس
 َريِتَخَأَو «ِبيِلْغَتل ٍزاَجم نم ةأْرَمل بناج يف ُةَقاَلْطِإَ ؟َنيِبِذاَكْلآ نم ناك

3 

 دقتم ةنغللا ٍنْوَكل ٍناَمْللأ يف ِنْيَدوُج وم اناك ْنِإَو بَصمْلا ظل وُ هَ

 نكت الو اهات كيد دَق َُناَعِل َنَألَو «َةَميِرَكْلأ آلآ يف

 5 : ةيآلأ وس ]١6 * مهجور َن َنوُمَرت ” نيدو » : نئلاعت لوف هيف ٌلْضَألَاَو

 . هِرْيَغَو (ةَجْهَبل حْرُشا يف هن دك اَهِلوُرُ ٌَبَسَو «ِتاّيآلأ

 .باَحْضلآ ِنَع اَةَضْوّرلأ» يف َوُه اَمَك ٍةداهشلأ ظل ةَدَكَوُم يي َيِهَو
 31 اهم د اناا يوفي الو نونو يِبَص ُناَِل حِصَي

2 

 يل اًعُّللَأ َدْعَب أ َدْعَب َناَعِل ِةَعيِرَّشلأ : ةَيِدَمْلآب م غي ْمَلَو ءاَةَضْوَّرلأ» يف امك َةَبوَقُع

 ُهْنَع ىلا لأ َيِضَرٍزيِعْلا بع نب َرَمُ ماي يف الك بل يد نيبو
 (اَنّرلأب) َةَئَصْخُمْلا (ُهَتَجْوَو) لَكُم (لُجَّرلأ) َفَدَق : ْىَأ «(ْنَمَر اَذِإَو)

 9 م
 ِكَجْرَف ىَنَو وأ !ُةَيِناَز اَ أ : لَبَجْل يف ِهِلْوَق َّعَم ْوَلَو ءِتْيِنَرك ءاًحيِرَص أ

 وع

 ند ٍ,رهلاب لبحلا يف تنزع «ةيانك وأ .مالملآ بع نب ب تأ امك

 9 هنأ «ٌحيِرَصَف ٍزْمَهلاب ِتْيَيَلَأ يف ِتأَنَر فالاخب (ٌدوعَّصْلا ٌوَه َْن

 مضل ف ديو ا يف ودششلا قت تت
2 

 هر

 ِرَصَق اَهيِف ِهَْلِإ ُدَعْضَي ّجَرَد ِتْيَبْلِل نكي ْمَل ْنِإ :َلاَق
0 

 00 ا 7 هريغ ن
 9 | .ىوغتلا



 (' "تعالي وأ ةنّيَبلأ مِيِقُب نأ الإ بفذقلأ ُدَح ِهْيلَعَف ١ - 2 و تي 6 هع ع 3 مي 314 هد

 . ََ يم | همم ةو در 2 ا 4 هل 8 وي هر ًء 2

 كدجأ مل ؤأ «ةّولخلا نيّيحت ٍتنأ ؤأ !ةقساف اَي وأ !ةَرجاف اي وأ .اعطق

 ءاّذيالل (فَدَقْل ًاُدَح) اَهَل (هْيلَعَف) . َفْدَقلآ َكِلَِب ئََتَو ءاّركب

 «ٌفلكُم ةفذاق َّدَحَب يِذَلأ ْنَصْخْمْلاَو .اًهريغ ٍةنَصْخُملا يب َجَرَخَو ص 2.62 هس 74 ماهم 2 6 0000 ل
 207 ا عار هس 8 هك اسو

 الف هب َّذَحُي ٍءطَو ْنَع ٌفيِفَع مل م ٌدُخ ءوركشب يّدَحَْمْلا َناَرْكَسلآ ُهلْثِمَو

 و 1 مه 0 نإ

 هِلوُخُد َلْبَق ركبلا آلَو َءْطَوْلَأ ٌلِمَبْحَت آل ىتَّلأ ةَريِغّصلأ هِتَجْوَر ٍِفْذَقِب ُدَحُي
 ار كم 1 5 أ ةحلأ دع 2007 1 م 2 8 ْنَأ 0 27

 5 يبنلا نآل زيزغتلا وأ نع عقيم اها هيلا مي نا آلإ) ءاَهب
 ٠ 0 31 02 ور و-_ 1 ً -.-.- 31 يد . 0 1 ًّ

 يِف ذح وأ بلا : َءاَمحَس نْبا ِكيرشب ُهََجْوَر ٌفذق َنيح هّيَمأ ِنْب لالهِل َلاَق

 ام ٍءرْمأ يف هلل َناِزنيِلَو قداصل ينإ ابن قحلاب كنعَب يِذَلاَو : لاقف «ك 3 ٠ 00 1 ل 0 1 2 27 ها ع كمر 7 ا 7 06
9 2 05 

 :مُقَر كالا" /0 ُيِذِمْرَتلاَو ؛5505 :مقَر .7376/* َدُواَد وُبأ] .دَحلا نم يرْهظ ىّرس ِْ هدا كمل . ل دورس وك كال 6 هآء عار سرو

 : مُقَر 1417/4 ُمِكاَحْلَأَو ؛517١5 :مْفَر 578/١ هَجاَم ُنْبَأَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو #6

 ١م"
  0١:مقَر ,لولرا/ ُىَقَهْبَبْلاَو ؛477/ /* ْعنْطقَراَدلَأَو ٍ؛ِداَنْسِإل ٌحيِحَص :َلاقَو 165١58[

 ص و1 35 8 2 17 هل 8 2 يت ع هل 0 أ _ 0-0

 «يراخُبلا حيحَصا) يف هلوطب َّوهَو ثيدحلا . . .ناعللا تايا تلزنف ]155/1,
 2 2 2 58 نإ هل 8 هه 2

 نإ ّدَحْلَأ عْفَدِل (ْنِعالُي ؤأ) .ةتّيبلاب ٌدَحْلَأ عامتزأ ىَلَع َلَدَق 12055 :مْهَر
 . ؛ةضْوَّرلأ» يف امك يفذقلأ ٌدذَح ِهّيِلَعَو «غانتْمالآ ُهَلَو «ٍلاله ِثيِدَحل ُهَراَبْخ 8 0708 .٠ -َ . 6 00 كل هام 00 1 2 هب 4

 بئّسُملا ئلَع ببَّسلل اًميدقت ُهَتَجْوَر هفذق ٌقْبَس ِناَعللا ةكصل طَرَتْشُيَو

 اَمنِإ ناعللأ نآل ءٌباَحْصألَأ َحَّرَص ِهبَو ءفنَصُملا عيِنَص ْنِم ٌداَفَتْسُم َّوُه امك

 . « َنِعَتلَي وأ » : خَسلا ٍضْعَب يف 000(



 ١8 ٌيِنيبْرّشلا بيطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 ها ف. اق د. اف ادث ده هو ده واف هاف هع اوأاق عادوا اه ىو ا. ا. اواو هم دى ده ىو ده وأو ىو ىو واو و دهان هادف اف هاو ده فاق

 بّسنلاَو ٍراعلأ عفدل ِهِتاَرْمُأ فذقب ئلتْئي جؤزلا ن أل :(بدَهُمْلا» يف 2 102 0 0 ل 1 ب 3 - د 2

 ديل
 ققحت اذإ اَهفذق هلف « هل َةنّيَب ناعللا لعَجف «َةَنيَبلا ةماقإ هيلع ٌرْذَعَتَي َدَقَو 020 84 2 3 6 مس سأل م ساس ل هكر أف يس وو م همر

 ٍدْيَرِب اًمانِز عاّيِشك ءَملعلأ هئَرؤأ اًدكَوُم انظ اًهانِز ّنظ ْوَأ ينزت اَهَآَر نأب اًهانِز

 0 ود ع وجر َ دل د اس م يي أ 00 2 3 7 1 راو

 نم جرخي هاَر ْوأ «ةولخ ىف ةدحاّو و امهاَر ن ةنيرقب اًبوحصم

 5 ََ هع ها 04 هع
 - 20 1 لامس م ريك ريا ريش هال آ 01

 ذأ «قَبيِر َلَحَم يف اَراَرِم اَهَعَم الُجَر ري .هدنع نم حرخت يه وأ ءاهِدنِع

 م6 .- 010 يأ ذآ هيو .٠ - 17 هم ميد
 الف طقم ةئيرمل وأ طقم ةَعاَشإل دَّرَجم اّمأ ؛ةّركنم ةئيه ىف راعش تخت

 ْعمْطَي ْنَم ذأ اه ودع 00 ةعاشإلا اّمأ ءاَمُهنِم ِدِحاَو داَمَتْعأ هل روج داش ةس ام 0 ودّي كس < |يذ ا ()سو" ةر وار .موم + 2

 اَهْيَلَع َّلَحَم امَكْر ُهَن ةَروكْذَمْلأ ةئيرقْلآ ُدَدَجُم اَمَأَو ِءْيَشِب رْفَظَي ْمَلَق يف

 راو يف امك ُهَل 0 َكِلْذ وحن وأ

 ٍةَلاقِإَو ةَّشِحاَفْلآ ِرْنِس ْنِم هيف اَمِل اَهَهِرك ْنِإ اَهَقَلَطُيَو اَهْيلَع َرْثْسَي ْن

 ُهْنِم َسْيَ ُهَّنَأ مِلَع ْنَأب هيفي ٌدَلَو َكاَنُه َناَك ْنِإَف ءهيِقَْي َدَلَو آل ُتْيَح اَذنَه

 ماَرَح هْنِم سَ نم ُقاَحِْعْسآَو هاي ضعي يّ كلَ نأل يتم

 هِيَطَو ْنِم ٍرْهْشَأ ةَتِس ِنوُدِل ُهْنََلَو ْنِكَلَو اَهِيْطَو وأ طي مل اَذِإ ُمَلْعَياَمّنَِو
 ِةَذُم ٌرثْكَأ يِه يِتَّلأ ٍءْطَوْلا نم َنيِيِس عبر ٍقوَمِل ْوَأ ءلْمَحْلا ِةَدُم ُلَقَأ يه ينل

 اهئ 0 اهات َمِلَع ْوَلَف ِلْمَحْل



 نك تدل ١1

 و

 (ِكاَحلآ دن ٠ جور : ُي أ

 ؛مِكاَحْلأَ َدَلَو ال دع ةككشلاو بروطتب ل دن الأ ذإ ٠ تان ْوَأ
 ب كر ه2 ي 0 ل جي مكر معمق 202 2 يك
 نئَضْرَيَو اًفْلَكُم َنوكَي ْنأ الإ يكْحّتلأ ٌّحِصَي الف ٌدلَو كانه ناك اذإ اَنأ

 هَقَح ىف اًمهاضر َرْثَوُي الف بَسنلا ىف اح هل نأل ءهيكحب

 نذل ؛ ؛ مِكاَحْلَك ُهْنِم اَهَجَوَز اَذِإ ِءِدْبَعَو هم َنَْب ٍناَحّللَآ يف ُدّيَسلَو م 0007

 . هِقِبِقَر َناَعِل لومي
 . ِناَمَّزلَأَو ِناَكَمْلأِب ٍناَعّللآ يف ٌظيِلَّْتلآ ٌنَسُمَو

 دل عزت مفر يف دوك «واكتلاب يلو ُلَوألآ ْمْسِقْل ام

 ع يف اك إو رجال نيا نَا يف رئت َكِلذ يف ّنَأل ِناَعّللَأ

 ٌبحاَص ُهَحَحَص اَمَك (ِرْبْنمْل ىَلَع عِماَجْل يف) نوُكَيف نالت ٍدِجاَسَمْل

 َناَك نإ «نلؤأ ُكنِمْلاَو «ِةَدْلَبْلا كي نم ُمَّطَعُمْلآ َوُه َعِماَجْل ند .'يناكلا

 ميِهاَرِيِإ ٍماَقَم َنْيبَو دولا ُرَجَحْلا هيف يذل نك َنْيبَ ماَرَحْلا ٍدِحْسَمْلا يِف
 ميلا امها قسم ملكا ةالصأ هيلع

 . ِتْيَبْلآ ّنِم فَرْشأ َةَكَم يِف َءْيَش آل :َليِق ْنِإَ



 ١1١ا/١ ّينيبرشلا حل َدّمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 نام ام اما م فاو ماه واو د. واه هو دفاع عداه ه هه واه و د ه واف ىو اه وأو ودود هاو هد واو هاف هاف هاه هاه م هه

 «ِرَصمْخُمْلادَ مَا يف امك رين ىَلَعَف ؛ ةَنيِدَمْلَ ٍدِجْسَم يف َناَك ْنِإَو
 هر

00 

 (رانلآ نم ُهَدَعَقَم وبث اًمثآ انيمي اذنه يِرّبنم ىَلَع َفَلَح ْنَم) : دك هلؤقل

 ُفَرْشَأ اَهَّنَل ةَرْحَّصل َدَحَف ِسِيقَمْلأ + تب يف ناك ْنِإَو [«ِداَرفَألا» يف ٌيِيطْفَراَدلأ]
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 | ناب نبأ يفَو مالّسلََو ةالَصلأ ُمِْيَلَع ءاَيبألا لِ اَنْ عَقِب
4 
 0 هه

 باب ٌةَمِلْسُم ٌةَريَحَُم م وأ ُءاَسْفُن وأ ٌيضئاَح ٌةَأَرْمأ ْنَعالُتَو ؛َنَجْلا َنِم اَهّنَأ
8> 00 . 

 . ةَميِرْشْأ م عِضاَوَمْلا ىلإ ُبَرَق ةأ ُباَبْلَآَو «هيف اَهِثْكُم ميِرَْتِل عماَجْلأ

 ءاَهْيلِإ ُْيياَن وأ ُِكاَحْلأ م َجَرَح َعَرف اَذِإَف ءِدِجْسَمْلأ يف وَ َنِعالُيَو
 2و

 :ةدحَوُمْلارْسَكِب َيِهَ ءَةعبب يف انْ وُعقاَرَت اَذِإ يبات رفا ىَلَع ظِْفُيَ

 ّيِسوُجَم ران ِتْيَب يِفَو ءِدوُهيل ُدبْعَم :يِهَو «ةَسبِنَك يِفَو ءئَراَصْلأ ُدَبْعَم
 . هَل مرح زخ ال ُهّنأل َنِنَتَو ماَنْضَأ تيب

4 
7 

 َدْعَب نوُكَيَف «٠ ٍمِلْسُمْلأ يف ِناَمَّزلأب ظيِلْعَتْلأ َوْهَو «يناَثلَأ ُمَسِقْل امو
2 

 4-0 سا ساه _

 ع أ شعلان ربل َنيِمَيْلا نأ ءاَيَِح ُهَبَلط ناك ْنِإ مْوَي لَك رْضَع

 هس
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 0 8 و
 3 م ها تت 27 لد يىذ

 مقر ّيراخب رجعيت رحل ةيوفع مَقَر 2٠١7/١ ٌمِلْسُمَو ؛؟!٠54 :مقَر 2874/١ ٌيِراَخُبلآ] «ع أ هن

 حا ةثالث» :َلاَق 2 يل 1
1 

 مي ا

 َرْه يبأ ْنَع 0 1 لالا" 1١/ َنابِح ُنْبْأَو هرب

 جو ْمُْنِم َدعَو ميل ٌباَدَع ْمَُلَو « نهيق ري اَلَو ةَماَيقْلا َمْوَي هللا ُمُهُمَلَكُي ل

 . مِلْسُم رث لاق اهب عَ ارضنا نب 930 يبت لعل
 0 ٍرْضَع الص َدْعَبف ُتيَِح ٌبلَط نكي مل نإ - 01 و هَ ًْ ًّ 7 هدم ىع ”
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 يف : : مُكَر 215/71 يت اًسلأَو[ ٠١44 : : مُقَر ىاله /1] َدُواَك وب ِهأَوَر و امك .هيف ةَباَجإلَ



 ةَققاَوَو مست ِطْرَش ىَلَع يحس :َلاَقَو 2٠١7 مقر :.414/11 مكاحلا هَحَكَصَو |[

 . [9141 : مقر 2355١ /* َىِقَهْنَبلََو ؛ ُيبَمَذلأ

 َيِضَقْنَت نأ ىَلِإ ٍرثِمْلا ىَلَع ماَمِإلا سِلْجَم ْنِم اَهنَأ ' 1 مِلْسُم ئَوَرَو
 .ٌةالَّصلأ

 اَمَك ْمُهَدْنِع تاقؤألا ِفَرْشَأب ٌرَبَْغُيَم رِناَكْلا يِف ِناَمَّزلأِب ٌظيِلْقَلآ اًمأَ
 نبأ ُهَلَقَتَو ءمِلْمْمْلآَك ُهَّنَأ ٍمَصُمْلا مالك ٌةَيِضَق َناَك ْنِإَو ُِدْرَواَمْل ُهَرَكَد

 هِرْيَغَو ٌيِجيَِدْنَبْلا نع ةَحْفْرل

 يدب ُنّيَدَتَي آل يِذَّلَأ قيِدْنَّزلَو ٌيِرْهَدلاَك ءاتيد ُلِحَتْنَي آل ْنَم :ٌةيبْنَ
 5ك 6 - 5 9

 .ريذم هئية اس هج لك يف هَ

 ٍلوُدَع (نم) عْمَج ٍروُضُْحِب : يأ .(ةَعاَمَج يف) اًضِيَأ ظيلْمَتلا * ّنَسيَو

 مدع دَبَشَلَو » : ىَلاَعَ هِلوَعِل ءِناَمْنلآ ِدَلَب ْنِم ْمِهِياَحَلُصَو (سآّئلا) 0 نايغأ
 . مم 2 م6 05 7 عيان عماو و سل سس

 .«بزكلا نع اًعدَر هيف نآلَو [؟ : ةيآلآ /ر ونلأ ةَروُس 3] # َنيِِمّوَمْلا ن نم ةفياط

 هةر 02 8 - ده ص 2 َ 7

 نأ ٌبِحْتْسَأَف ؛ مهب اَنَّرلَأ توثثل «ةعبر زأ (هلضأ» ك؛ جاَهنِْلآ» يف امك ْمُهّلََأَ

 نمل نإ هللأب ُدَهْشَأ) : لوقف جْوّرلَأب ِن ناَعّللأ يف اَدتيَو ٌدَدَعْلَ َكِلْذَر َرِضْحَي



 ١1 ٌينيِبْرَسلا بيِطَحْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 يِتَجْوُز هب ب َتْيَمَر اَميف 0

٠. 

5 
 اك

 0 تناك 2 39 نيل هل هلله ١ يجد 4 هب ب َتْيَمَر اًميف . نيقداّسل

 ايل اف اربع اع اهيا هس هَ اا

 ةيزآلا ةَسْمَكْلأ َناَحَل املأ ٍتاَمِلَك لك يف ُةَركذُهْنَع هيي او مث ناك نو

 نإ ؤأ اَر ٌرِضاَح َناَك ْنِإ (دَلَولا ادله ّنِإَو) :اهْنِم لك يف لوقف ُهّْنَع يني
 ير

 ّدَم لك َّنأل .«ينم) وه (َنِئَو انزل َنِم) ايا داك نإ هنو يآ دلو

 َداَعِإ ىلإ َجاَبْحَأ ِتاَمِلَكْلا ضْعَب يِف ٍدََوْلأ ٌركذ َلَمْعَأ ْوَلَ ؛ِدِهاَش لَم
١59 

١ 1+ 

 2 5 - دام نأ

 َنسيَلا : : لقي ْمَلَو ءانّزلأ ني" :هِ ]وق ْىَلَع رصف فأول هَ همالك لة :ةيسنت

 و
 ةنأ (

 كما

 نك

 ُدَق ُهَّنَذل َنوُريَِك َباَجَأ هبَو : اريبكلا حرَشلا» يف َلاَق «يفنك كي

 يخل عج كل ازال: ديل كلا 1

 ىَلَع اَنّزلأ ِظْفَلِل الْمَح ؛ِريِغَّصلأ حْرَّشلآ»َو (َةَضْوَرلآ لْضَأ» يف ُهَحَحَص اَمَك

 َوُهَو بفك ْمَل ينم سلا هلق ىلع رص رآه ا يق هيف
 َعَم ُهَدِيْسُم نأ َدب َدُب الق ءاَقلخ الو اَقْلَخ ُدَب ُهَهِبْشُي ال ْنَأ َديِرُي ْنَأ لاّمتْحال

2 
 وع .

 همول -
 .٠ ٍءطَوُو

#2 
 خس 5 3 4

. 1 

  9هم
1١ ١ 2١ ١ 

 ماتحب
 يي

0 



 و لهي اس ميلر ص يك مر 72 م 0

 ِتَروكَو .لْضَْل َلَوَأ ةَقباّسلآ ِتاَيآلِل نار عبنَأ) َكِلذ ُرَدَكُيَو
 يلع َماَقْيِل هِرْيَغ ْنِم ٍدوُهُش عبر َماَقُم ْثَميِق ْتَميِقَأ اهنا ءرئألا ب ديك ٌةَداَهّشلأ نإ 2 عر 3

 لعل اَمَأَو ءُناَمْبَأ ةَقيِتَحْل يف َيِهَ ُتاَداَهَش ْتَيْيْس َكِلْذِلَو ٌُدَحْل

 ْنَأ َدْعَب ةَسِماَحْلا) رمل (يف ُلوقَي 3( . عيزألا داَُمِل 200 ةيزآلا ةَسِماَخْل

 : لالهل هلك َلاَف ْدَق و «ىّلاَت هلأ ِباَذَع ِْم ُهَفْوَحي نب اذن (مكاَحْلآ هَ
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 هع ص
 . 6 0 َدْواَد وْبَأ] رمل ِباَذَع نم ُنَوُه اًينُدلَأ َباَذَع َّنِإَف !هللأ قّتأ» | وهوه

 انك ةَْلا يف اهدي روُضحْلا يف اهل ديِشْبَو ها ؛اَنّرلأ نم هب اَهَنْيَمَر اًميف

 عيزألا ِتاَمِلَكْلأ يف

 0 394 أ 000 01 رس 8 كَ ىآ طل 7 7 0

 ' 2. نأ مُهَوَتي الَثل ةَداَيَرلأ هذلَه َرْكْذَي نأ فنَصُملا ّقَح ْنِم ناك :ٌهيبْنَت
 يف ٍدَّلَوْلا رك ْنَع اًضْيَأ ُهئوكْسَو ءَكلذ رك اًهيف ٌطَرَتْشُي ّ َةَسِماَخْل
 َرَم اَمَك اًداَرُم َسْيَلَو . اهيف ُهُرْكِذ هيت يف ْطَرتْشُي ال ُهّنَأ اًضْيَأ يِضَنْقَي ةَسِماَخْلآ

 يف اورو َتكس يدلا تاتيكلا يف كو ني
 لْضَمْل ٌريَوُيَف (َدَضْوَرلا» يف امك اَهْطاَرِيْشآ ٌحَصألَاَو . سل ِتاَمِلَكْل
 ماس املا سا مه 5

 ُناَعللَأ َناَك نأ لِإَو . ةنييب هيلع هَ هب ْمَلَو َفَذَق َناَك ْنِإ ُهلُك اًذَم َو «ٌليوَّطلأ
 موفر م



 07 1 0000 هاما

 م ساهل جت عت رع

 ُتْوُجْوَو « ُهْنَع ٌدَحْلأ طقس : ماكخ ةّسمخ هناعلب يو

 يف َلاَق هِيَ ُهَقَذَف ْتَسْنَأ وأ ةَهْبَش ِءْطَو ْنِم هنْوك َلمُثْخأ ِنَأَك ءِدَلَو ىفتل

 ْنِمَدَلَوْلآ دله َّنَأَو «يِشاَرف ىَّلَع اَهَل يع ِةَباَصِإ ْنِم هب اهّتْيَمَر اَميف : لوألا

 ْنِم َىَلَع ْثَسبْنَأ اَميِف : ينال يِنَو ؛َتاَمِلَكْل رخآ ىلإ . . .ةباصإلا َكّلِت

 .هرخآ ئلإ . . . اَنّزلآب اَهاّيِإ يمَر

 ُهَطِقْسُت مح ِناَعَلل اَدنَهب اَْيَلَع َدَح آل ذِإ ٍلَوَألَأ يف ُةَآْرَمْلا نع

 ِءاَضق لَو اَهِناَعِل ئلَع ِفْقوت ٍرْيَغ نب بام : يأ «(هناَعِلب قَلَعَتَيَو)
 يف اًضْيَأ رع اَْيَلَعَو «(ماكخَأ ٌةَسَْح َةَسْمَح) .(َةَضْوَرلأ» يف امك يِضاَقْل

2 

 : رْيَغ َعَم يِتأَيَس اَمُك اَهْيَلَع َةَداَيِ اال يف كد .(ٍحاَهْنِمْلأ»

 65 هعمل فق ّدَح ٌطوقُس :ْيَأ ؛(ٌدَحْلا ٌطوقُس) :ُلَوَأل
 مل + ها 6 هدم م هع هو 9 6س مره ل 5 .٠

 ُدَح طقْمَي اَلَو ؛ةنضْخم ْنُكتمَل نإ هّنَعٍريِتلآ طوُقُسَو . ةنّصخم تناك

 . هِناَعِل يف ُهَرَكَذ ْنِإ الإ ُهْنَع ىِناَّرلأ ٍِفْذَق

 نباص سس 0 0 ةص اص ار 8 2و و 7 ع ص خه يا 6<

 ريزغتلا لَمْسَيِل ٌدَحْلأ َلَدَ ةّيوقعْلاب َرَيعُي نأ لؤألا َناَك :ٌةيبتَت
 9 همر لمن 8 هَ و
7 7 0 

00 

3 5 



 0 ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ؛نِعاَت مل نإ ََرِ لس هش تحف ١ لس ير هد لس جسم

 وقُس َلَعَو . هناَعِلب اَهْيَلَع هبوجو ىَلَع َلَدَف ؛ةَي" 1 4 ا ٌةَروُس

 داحس

04 
 ع

 حاكتلا عاطقتال َهْنَع جْوَّرلأ ش :اَرِف :ْيأ ,(شاّرْفلأ ُلاَوَز) :ثلاّثلأ (5)

 ء1/7١1 ٌةِلْسُمَو 40005 :مقَر 0/6 ُيِراَخْبْلا (ِنْيَحِِحَّصْلَأ١ يف اَمل ءاَمُهَنُيَي

 ُدَمْحَأَو ؟54073 :مُقَر 2كالال /5 ٌنَئاَسَّتلآَو ؟5701 :مُقَر ككال4/؟ َدُواَم وْبَأَو ؛؟49١* :مْقَر

 ّىهَو . ؛اَهْيَلَع كَل َليِبَس ال» : لاق مث * اَمُهَنْيَب قدق دللي ُهّنَأ [4هم1 م"

 يف ؛اًنْطاَبَو اًرِهاظ ّلصْحَتَو ؛ ءِظْقل ِرْيَعب اَهِلوُصُحِل .عاَضّرلأك خسف ف ةَقْرَف

 ٌيَفِقْيمْلاَو ةقفذل ٌيِنْطْفَراَدلَأ يف َوُهَو ٍ؛ِلْعَس ِنْب لْهَس ْنَع © :مُقَرا (دَواَد يب ننس

 ال َناَنِعاَبْمْلا» : [َرَمُع ِنْبَأ ٍنَع ؛7771 :مُقَر 3٠07 /4 َيِمَلْيَدلَآَو ؟1011 : مقر 40

 اَدَبَأ ٍناَحَِتْجَي

 و ريا 2

 ما 2-0 0 07 ع م 5

 نم عْمَجْل : رم امك اينو اهب
2 

  ُةُداَرُم ٍشاَرِفْلِب ِفْيَصُمْلا ٌريِبْعَت 000 : ةيبنت

 . مرتو لة
 أ

 2ع 2

 رَبَحِل ِهِناَعِل يف ُهاَقَن ْنِإ ِهْيلِإ (َِلَوْلا» ٍباَسِتْنأ (ْيَفَت) : ُعِباَّرلأ ()
 [؟؟11 :مُقَر «َىُواَد وُبَأَو ؛494١ :مْفَر ٌيِلْسُمَو ؛١١48 :مْفَر ءُوِراَخُبْلا] لكحل

 يفن ىلإ ُنعالُمْل ُجاَنْحَي اَمْنِإَو ؛ِةأرَملآِب َدلَولأ َقَحلَأَو اَمُهَنبَب قرف لكي هنأ



 ١ ٌيِنيِبْرَسلا بيطَخلا َدَمْحَأ ِنْب دَّمَحْمِل

 مِلَجَم يف اَََّّلَط ْنَأَك ءهْنِم ِدَلوْلأ ْنْوَك َرَّذَعَت ْنِإَف ُهْنِم ُهنْوَك ُنكْمُي دَلَو بَسن

 اًريِغَص ُجْوّرلآ َناَك وأ «ِبْغَمْلب ّيِهَو َقِرْشَمْلأب َوُهَو ةأَرْمآ َحَكَن أ يَقَعْل

 ىلإ هِئاَيْأ يِف َةَجاَح لَ هم هوك ةلاَحتْسال ُدلَوا ُهَفَحَْي ْمَل احوُسْمَم ُدْمَم وأ

 < ِرْذْعِل الإ ِكاَسْمإلأب ِرّرّضلآ ماج ٠ ِبْيعلآ هلاك ٌيِرْوَ ْيَتلَأَو «هِناَع
1 

 ُهنكنُي ْمَلَو اًسوُيْحَم وأ اًضيرَم َناَك وأ «َحِبْصُي ىَّتَح َرَخَأَ اليل ُربَحْ ُهََب

 هيف هيلع رست نإ هفَح لي اله تأت ةذجَب ملأ َكِلَذب يِضاقْلا مال
 ُهَقَحْلَيف ِرْذُع الب َرَخَأ وَل امك ؛ (ُهَفَح ّلَطَب لِإَو ينل ىَلَع قاب ُهَنِب ُداَهش
 ُهَتْمِلَع :َلاَق ْوَلَف اد آو َُنْوَك َنَّدَحتَيِل هِعْضَو ُراطِْنأَو لْمَح ْحَْن ُهَلَو .ْدَل

 ينل نم ُفَح َلَطَب ؛ناََلل ىَفْكَأَف اني هِعْضَو َءاَجَر تْرَّخَأَو ِءاَدَلَو

 - .هنيمتب َقّدُص ّلهَج َنَكَْأَو َعْضَوْلا ُتْلهَج :َلاَقوَرَكَأ ْنَِف «هطبِْفَتِل

 اَدلُو نأ .رهشأ نم امي للتي مل نب يموت دحأ يت خي الو
 َداَعْلآ ِرْجُي ْمَل ىّلََت هلآ َّنَل ؛ روش عب نو اهَعضَو نب للحم ؤأ ءاقت

 نإ مَ نأ هوَ ام نادل ٍلُجَو ِءاَم ْنِماَدَلَو ٍمِحّرلآ يف َعَمْجَي نأ

 نك ءِدَلوب نه ولو ٍ؛َرَخآ ٌِنَم لوبق 5 أَي اف ُهُمَف َدَسْنَأ َنَِمْلا َلَع َلَمَتْش
 0 2 . ني .ك اف مص امي باف «كيلب تن :ُهَل لق يب شي كل ما ل

0 6 

 اعل 2 2 1 ندع

 يمال بلا لع هرعت 0 6 ميِرْحَشلآ) : ٌنسِماَخْلآ (2)
 ته

 ءاَهاَرَتْش او ةمأ تْناَك ول نيل ِكلْب ِكْلُمِب اَهُّوُطَو لَو ِناَمّللأ َدْعَب اَهْحاَكَن ُهَل



 نما. د. درا. هاد. د. اد. ا. هاه د. اعاد. هده. ده اه ع هس جه هاو هع اسم هلو سه هده سا هه هى ده جاو ه ىو هده هاو اه هداه ع

 :مقَر 3١60, /© ُيِراَخْبْلا] (اَهْيلع كل ليبَس ال» :ٌراَملا ثيدحلا يف هع هلؤقل

 ءاالال /1 نَناَسَنلآَو ؛9761/ : مقر ال75 وادوُبَو 41497 : مُقَر 01١1/7 ٌدِلْسُمَو ٠007

 .اَهْيَلِإ َكَل َقيِرَط ال : َْأ «[ةهمال : مُقَر 01١/59 ُدَمْحَأَو ؛8475 :مُقَر

 7767 :مُقَر ااَدَبَأ ٍناَحِمَبْجَي آل ِناَنِعدَبْمْلا»د : رخآلا ِثيِدَحْلَأ يف رم اَمِلَو

 ٌيِمَليَدلأَ ؛ 51١ : مَقَر 6 ١4 /1/ َنِقهَْيْلَو ؟ 71/7 /0) َنَطُفَر ادلأ يِف َوُهَو ؛ِدْعَس ِنْب لْهَّس نع

 . [َرَمَع ِنْبَأ ِنَع ؟11317/ : مقر 15

 هه هةويسك6 ميم ثا اوثكم هر 2 ه-ِ
 مَدَقَت َدَقَو ءاَهْركْذَي مل ُرَخَأ ٌءاَيْشأ ماكخالا نِم بفنَصملا ىلع َيِقب ةيبنت

 اًمركذب ُدْعَوْل

 ايسام 6 3

3 
 امك ِهِناَعِل يف ُهاَّمَس ْنِإ ٍجْوَّزلأ ِنَع اَهب يِناَّزلآ فذ 3

2 
2-2 

 ُهَل ْنِكاَل ءهِفْذَق ُدَح ُهْنَع ْطقْسَي ْمَل هِناَعِل يف ُهْرَكْذَي ْمَل نإَف ويل لإ ةَراَشِإلَا ِتّرَم

١ 1١ ١ 

 - ا هو 2 هَ 0 م7 معلما

 همر ْتَدَتَأَتَو ُناَعْللَأ َُلَ ٍْناَذَح هيلع ٌبِحَي هنإ :ٌحَصألَأِب انلقَو
 هل
 م اسس ص ع

 دا هذ دب بلاط لجل ادب وَلَو ؛ طقق لجل لجخأآل ٍناَعلل
 هت

 عا

56 
 َةَجْوَّرلَأ

 ُهَفَح َّنَأ ىَلَع َءاب ُهْحيِجْرَت ُرَهْظَي ِنْيَهْجَو ِدَحَأ يف ٌدَحْلآ ٍطاَفْس 2 اعل

 رخآللف امُهَْدَح <أ اََع ّْنِإَو ءْمِهِماَلَك ٌرِهاَظ َوُه امك اَهَل احبت ال اضَأ تنعي
 هه

 بة
 ع
 عك ١ ْن



 ١ توني أ

 . لولا بق قاصر :اهنبَ

 2 «قالَط اَهَعَحْلَي الف ءاَنِئإَبَةَمْلَطُملا مك اَهَمْكُح َّنأ :اَهّْنِ

 اَتَعو اَهيحأَك | هعَم ةعْمج مْرْحَي ْنَمَو اقوي جل

 ا اَهُتَدِع ضن هت مل نإَو ةنونيتْلا ىلع ريما ماَكخألآ َنِم َكَِذ

 جور ِناَعِ رجب ٌلُصْحَي لب ءاَِناَعِل ىَلع اَلَو يِضاَقلا ِءاَضَق ىَلَع كِل
 ؟ ءهناعلب لْمَحْلأ ئفت اذإ ًالماح ْتَناَك ْنِإَو اَهَل َةَقْفَت ال ُهَنَأ :اًهْنِمَو

 ع

 . «يفاكلآ» ين هب َمَرَج

3 +2 

 ممل ب ما امام سس ع ها . هو
 اهفذق مث ءاسجاورنو ءاّهقلط مث ركب َيِمَو ُهَمَجْوَر ُجْوَر َفذَق ول : عرف

 . ْتَمِجُر مث ْثَدِلُج ؛ْنِعاُ ْمَلَو اَنَعآل من بيت َيِحَو يناثلآ ُجْوَّرلأ

 ُدَح :ْيَأ ؛(اَهْنَع ُدَحْلأ ْطَقْسَيَو)

 هيكل (طوُفْسلَأ ظْفَل م ٌداَفَتْسُم : وه امك ِِاَِل مام َدْعَب (َناَلت نآبل ءحْوْزل

 ٍطاَريْشأبَو ِهِناَعِل ِماَمَتِب لإ اَْيَلَع ْبِجَي ْمَلَو ءَبَج ءَبَجَو اًميف لإ َن ُنوُكَي آل



 « عابس يبأ ٍظاَملأ َلَح يف ٌعاَِْإلأ ليل

 َنِم هب يِناَمَ اَمْيف َنيِبِؤاَكْلآ َنِمَل اًدنَم انا نأ للأب ُدَهْشَأ : لوقت
 اَهَطِعَي ّْنَأ َدْعَب َةَسِماَخْلأ ِةَءَمْلآ ىف ُلوُقَتَو « ٍتاََم َمَبرَأ انزل
 َنيِقداَّصلأ َنِم َناَك نأ ُتَضَغ ََلَعَر ةكاحلا

 هس اس حر رسل رك هس م 1006 0 هو ننس ل 5 1 0 7 8 00007 هينا 6 ن0

 # َباَذدعلا اهنع اوريو أ“ : ئلاعت هلؤق هيلع َلَدَو (ةَضْوَرلَأ» يف هب ب َمَرَج «ةّيِدْعَبل

 .ةيآلأ [4 : يكل /ر ثلا روس 1

 طيِلَْتلأ نس امك ءٍس | نم عْمَج يف مكاحلا اهَرَماَي ن
00 
2 

 أ َدْعَب (لوقتف)
 َناَك نإ ءاَهَجْوَر :ْيأ .(اَذلَّه انالف نأ لأب ٌدَهْشَأ) :ّمَم هقَح ىف .٠ هت 0 ط1 رج 0 _ً م7 02

  23 7غور .٠ 0 5 َِ . 0
 اًميف) َيَلَع (َنيبِذاَكْلآ َّنمَل) . اًهبن اج يف ةَبيغلأ يف هيمو ؛اًرِضاَح

 0 مس 0200077 و رم هلؤقل 014

 يرأ دهشت نأ باذعلا اَهنَع اوريو # : لاَ طوقل (ِتاَدَم ََبر ءاَنّزلَأ َنِم هب يِناَمَر

 ا : يكل "انش زل عانت

2 
 امس مه

 0 57 رجالا باد نبه و.

 َنِم َناَك ْنِإ هللا ُبَضَع َىَلَعَو) :يِلْؤَف :اَهَل َلاَق ءَيِضْمْلا لإ ْثَبَأ ْنِإَق
 . (َةَضْوَرَلَآ» ىف امك ؛هب ىِناَمَر اًميف (َنيِقداّصل

 خلال 533

 رمق ىلإ عاشت ال هنأ قو نع اهيل يف لوكش مقفأ : : هيب

 ْوَلَو ؛هْيَلِإ ُحَبْحَت ْمَلَف ٠ ٌيكَُح اَهِناَعِل يف ركب قلعت وعي ال ال يحصل
1 

2 

 ل ُدَل تف :
3 
0 



 ١14 ٌيِنيِبْرُملا بيطَخْلا َدّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 2,6 يصر < 51 تع 1
 ٌفِلْخَأ ؤأ للأب ٌمِسقأ :ك ءووخنَو ٍفِلَحب ٍةَداَهَش ظفل َْلَدَب ول :ةّمتت

 ِداَعْبإلَاَك هرْيَغ وأ نعل : :ب («بَّضغ» ظْفل وأ ؛هرخآ نإ ىللأب

 وأ َنْعَّللَأ َرَكَذ ؤأ ءَنْمّلل ةأزملاو ءَبَْضَحْل لجل د نب (هِسْكَعَو
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 ألا

 ند ثقل َوُهَر لتس هللا نيف يِفْدَقْلا ة ةَميِرَج نم م ع ان

 ٍدْرّطلاَو َنْعَللأَو : مهب رمل فافإو ءواصمْا نب منال او نلت ص

 .ةيوقُْلا لشَأِماَريلاب ةأرمْلا تَصْخَ َدْحَف ؛ دعبل

 َوْلَأ َتاَم ْوَلَف .مالسإلا يف هبي مل مَلسَأ م ءاَدْلَو ٌّمَّدلأ ىَفن ؛ .: و
5 

 2 4 هل

3 

 ُهَتِرَوَو ِهِمالْسِإَو هبَسن يف ُهَّقِحَل ُهَمَحْلَتْسأ مَ ٍراَمَكْلا ِهِتَكَرَو َنْيَب هئاَريم َْمّسُقَو
 هه

8 

 ءْصاَصِقْلأ ُهْنَع طَقَسَو ُهَقِحل ُهَقَحْلَتْس هت ُهاَعَ ْنَم ُنَعالُمْلا َلَتَق ْوَلَو

 قْدِع ثوُدُحَب ِناَرَيَعَتَي الق ءيفذقلا ٍةلاجب ٍريِزعّلأَو ٌدَحْلأ يف ٌراَبِتْغالَأَو

 ادا
 .ٍفوُدَقَمْلا وأ فِذاَقْلأ يف م إو نإ .٠

 ِدَدِعْلَا يف لصف

 لأ : نم ٍدَدَع ىَلَع اًهِلامَبْشال دَدَعْلأ نم ٌةدوخَأَم ِةَّدِع ْعْمَج
 #خ

 ةَءاَرَب ةَفرْعَمِل ٌةَأْرَمْلا اهيِف ُصَئَرَتَت ِةَدُمِل ُحْسآ : عْرَشلأ يف َيِهَو ؛اًبِلاَغ ٍرْهْشَألَآ



 ٍظاَمْلَأ لح يف ٌغاَنفإلا 1

 . اَهْنَع مَفَوَتُم ْءْيَغَو « اَهْنَع َفَوَتُم : نُيَبْرَس ْرَض ىَلَع ٌةَدَبْعُمْلَاَو

 : لْمَحْلأ عضَوب اهُّنَدَِف الواح ْتَناَك نإ : اًهنع فّوتملاف ما: 46 كمي )د 5 2“ ا

-_ 

 .اهجَر نع اهم وأ رتل ٍدْيحَتلل وأ ءاَهِحَر

 ُتاَيآل ةَناَيِص ٌتَعرْشَو «ةّيتآلا ٌراَبْخَألاَو ُتاَيآلأ عاَمْجإلأ َلْبَق اَهيف ُلْصَألَأَو

 ر طالتخ الآ َنِم اهل اًنيِصْحَتَو ِباَسْنَألل

 هنأ ليلدب دعت اًهيف ُتَّلَعْمْلاَو ءيِناَّتلأ

 .هن و »ما ريل
 ملس»

 ىَفَوتُم ُرْيَغَو ءاَقْنَع ىَفَوَتُم :ِنْييْرَص ىَلَع) ِءاَسْنلآ َّنِم (ُةَدتْعُمْلاَو)

 وع هراس <
 5 4 201127 )ب .٠ م ل خل 04 «,- -

 ةنَسَح ةقيرط ةّيآلأ اكخلا ميسقت يف ئلاقت هلأ َُمِحَر فنَصْملآ كاَس

 ْتَناَك ٌةَدُح (اَهْدَع قَوَيمْلاَم) :َلاَقَ لَ 1 بزشلاب أدب ا ؛ِراَصِتْحالأ َعَم

 َدْعَب ْوَلَو يموت يِناَ ىَتَح < هلك ٍلاَصفْنأ أ .(لنعلا عضو اَهثَّدَعَف)

 ةروش +01 © ّنُهَلَمح َنَعَصَي نأ َنُهَلَجأ ٍلاَمْدْلا ُتَكْوَو» : لاَعَت هِلْوَمِل ؛ِاَكَوْل
 اًجوُرَأ َنوُرَدَيَو مُكَنِم َنَوصوتُي َندَلَاَو ## : لاحت ينزل ؛دّيَقُم َوُهَه «[؛ :ُديآلآ /قاطلأ
 لَ هِلوَقلَو [ 3": :ةيكلأ /ةَرَعبْلا ٌةَروُس ١1 4277 اًرُشَعَو رمش هَ نهب سم 20

 لذ :رفش بطي جو تؤ لَ تحض َو ةيرلْسألأ ةَعْييْسِل
 9س

 ١5484[. :مقَر ٌىِلْسُمَو ؟ : مُر ُيِراَكِبلآ] هْيَلَع قمتم (تّعِش نم ي دكنأف

 ُيِمِرْيَجُبْل . ةَرِهاَظ َيِهَو ءِقَعَبرَأ ىَلَع فوُطْعَم «مْفَرلأب اًرْشَعَوا : خلا ضخ ب يف 000



 ١4 ٌينيبزْسلأ بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 .م 6 دعا دفاو هم دفاع فاو اه. فاه واه ده اه ده دف ده واو و و اه و ده ولع هاو ياه و هاه هو. واه واو جادو هاه هد قاه

 ؛ٍلماَح ْنَع هِلثمِ ُدلوُي آل ّيِبَص َتاَمْول اَم َتيَمْل َقَحْلي :اَنِلْوَب جَرَخَو
 وَل اَذَكَو هِلاَرِْإ دع يقي هع ينم هلأ ؛ عضوي ال رهشألاب هَتَدِع َّنِإَ
 َتَدَعَف «لياَح َنَع هين هِركذ ٌعيِمَج + ٌعوُطََمْل َوَهَو جوُسْمَم تام

 نإ لِي ال ُهّنأل بذل ىلع و ُهفَحَْي آل اذ «مْضَوْلاب آل ٍرْهشَألآب

 هلثمل ْدَهْمُي ْمَلَو ٍرْهَّطلا َنِم ِهِلاَصِفْنأ َدْعَب ُنَّدَتي يَِّلآ َنَمْلآ ُلَحَم نين نأ

 كالو
2 

 ُهَلَمَحَف «وب ئَضقَو رض ءاَضَق دق هْيَوَيَْح نأ ِيُع ء اَبأ َّنَأ يك :ٌةَدياَق
 اَذنَه ىلإ اوُرظْنأ :َلاَقَو «َقاَوْسَألآ هب َفاَطَو فتك َلَع ُحوُسْمَمْل
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 لماحلا أ ُكَنْحَتَم ايتن يِقبَو هركَد ُعيِمَج عم اَبوبْجَم ُدَلولا حليو

 .مّدلِل ٍةَليِحُمْلآ وَ نم اهي و يمل بأ ال ِهِعْضَوب

 و 2 م .٠ 2 وعم 0 4 2 1 ًَّ هه ها

 ىلع ةّدعلا هب ىضقنتف دلّولأ هقحلَي ةركذ َىَقَب دو 46-5 ًئييضُخ ٌلوُلْسَم اَذَكَو

 ر "مور ةساس نيك . عننا 5 ا ل 1
 َءاَم َلْزْنَيَو دتليف جاليإلا ىف غلابي دقف ةَيِقاَب ءاّمجْ ١ نأل ءبَهْذَمْل

 .اًقيِقَر



 « عاَجش يِبأ ٍظاَمْلا لَح يف ٌعاَنقإلا ١ ل

 : اَهْنَع ىَفَوَتْملَأ ُدْيْغَو . ٌرْشَعَو ٍرُهشأ ةَعَب أ ةَعَبْرَأ اَهُنَدِحَف الَئاَح ْتَناَك ْنِإَو

 : ٍةَروُسْكَم ِةَرْمِب َيِعَو (الئاَح) ٍةاَفَو ْنَع ٌةَدَبْعُملا :

 وس و

 وأ َةَريِغَص ْتَناَك د وت م آ ْنِإَو ءةّرُخ تناك ْنِإ (اًهَتَّدَعَف) . ٍلِماَحْلآ ُرْيَغ مخ

 : لاَعَت هِلؤقل ماّيألأ مم (َرْشَعَو ٍرُهْشَأ ٌةَعَبْرَأ) ٍحوُسْمَم وأ ّيِبَص َةَجْوَز

 رتس لس لس م هس 0 يا م ا لس لل ص سر هس

 14 قر هني ّنهسفنَأب نصري اجو َنوُرَدَيَو كَم َنرغوعُي َنِدَلاَو#

 تالا ىَلَعَو ماما ىلَع ُلوُمْحَم َوَهَو [7* 5 : ةيآلأ /ةّرقبلأ روش

 ةيألأ ِهِذلَهَو حوّل ِرْيَغ ْنِم ُةَلِماَحْل ِتالئاَحْلأَكَو هم ةَمٌدَقَتْمْلا ةَيآلأ ةنيرقب

 ةَّيِص 00 ََ 0 هس

 و اجنورَأ دورذديو حنه ترَوفَوَتُي َنِدَلاَو © : ىَلاَعَت هلْؤَعِل ةَحِساَن هيص

 .[|559 : ةيآلا /ةَرقبلا ٌةَروس ١1 4 ٍلوَحْلا ىلإ اًعدَنَس مهجوُرَأَل

 ْيأ «(ثناكك َنإَو)

 ىلا

1 

 هير 45 ل 0000 701 0 2 ا ا
 ةّيالآ نأ ْعَم ٠ وُسْنَمْلا ِنَع اًرْخأَتُم َنوُكَي ْنأ خِساَنلَأ ٌطْرَش ف نإف

 1 - ع 507 نما - ع م

 ةرخأتم ِهْذلَهَو ةَمّدقَتُم لوألا
 200 ا رع 2 2

 . لول يف رخاتم ةوالتلا يِف ةمّدقتُم اًهنأب 9

 راقت قتلابريكتفلا مكي نكن تةلجألابزيشألا

 ْنَع َتاَم ْوَلَو ءاّمْوَي ني نو ةئوب ْتدَتْعَأ ةَسوُيْحَمْلاَك ُةّلِهَألا اهي اع يفت

 1 رمل نا هَكَح امك عامإلابةََو ِةَدِع ىلإ ْتَلَقَْنأ «َةّيِعْجَر َةَقَّلَطُم
 َةَّدِع لمكتف ِةَجْوَرب ْتَسْيَل ان ِةاَقَو ٍةَدعِل ُلِقَتنَت الق :اَب ةَفَّلَطُم نع تا

 الذل

0 

 0 مصل 2 5 هيما م ساو 3 1١

 . همالك يف يِتاتَسَو «ةَمالأ ( خلا ديب جرس

 ْنَع ُةَدَتْعُمْلا (اَهْنَع ىّفَوَتْمْل ُرْيَغَو) :َلاَقَف «يِناَثلأ بْرَّضلأ يف َعّرَش مث 7 1 98 54 و



 000 :٠ ا 0 ه لس م 2
 ١١م6 ّينيبرشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَّمَحمِل

 هم 5 و 0 سمس اسم

 3 لْمَحلا عضَوب اهتذعف هلماح تناك نإ

 7 ' وأ م َّ 079 06-02 ا

 ..د 4 شلح نعيم نيل لايقل لوو : ىَلاعَت هِلوَعِل (لْمَحْلا عضو
 سر دلل » :ىَلاَعَت هلْؤَقِل ٌصّصَخُم َوُهَف ء[4 يكل /قالطلا ةَروُس

 ٌةَءاَرَب ةَّدعل نم َربَتْعُمل َّنَألَو 130+ :ُةيكلا |ةَرَبْلا ٌةَروُس ] 4 ور همت ّنهسْمنأب

 دز ودا بجاَص نإ جنب ناك طب واب لما نق ءمِحَرل

 ؛ةنم هنؤك َناَكْمِإ يفانُي يل ُهَّنَذل ِناَعِلب َيِقْنَمَك الاَمِتْخ وَلَو ُفَرْيَغ ؤأ ناك

 .ُهَقِحَل ُهَقَحْلَتْسأ ول اَذَهِلَو

 ُدَوَصتي ال يِبَص َتاَم اذ امك وعضو ضقتت مل هيل ئه ةئبسي ْنكْمُي مل ْنِإَق

 رم اَمَكٍلْمَحْلا عْضَوب ُدَتغَت الَف ءٍلِماَح ةَجْوَر ْنَع حوُسْمَم ؤأ «ُلاَرْنإلآ هنِم

 هنَعَصو ناك كنب وك نكي ال ِدلوب لماَحْا هتَجْوَر تن نم ك5 اَذَكَ
 يف ٌمَطَقُت ال ٌةَفاَسَم نْيَجْوّرلأ نيب َناَكَو ؛رتكَأل وأ ٍحاَكنلأ َنِم ٍرهْشَأ هَّنِس ِنوُدِ
 ك و 0 .. 00007 5

 . هِعضَوب اَهَتَّدِع ضَقْنَت لة ةَْرَمْلا نم َنيِنِس عبر قْوَعِل ةَدُمْلأ كلت

١ 

 دسما

 ٍةَهْبْشب اَهْيَطَو وأ اَهَحاَكِن َدَدَج ْوَأ اَهَعَجاَر َُّنَأ ةريخألا يِف ْتَعَدأ ول ْنِكل
 0 0 وع ةس وقر هع

 «لْمَحْل لك ٌُلاَصِفْنَأ طَرَبْشُيَو ءاَهُنَدِع هب ىِضَقتَت ُهْنَع ىَفَتنأ ِنِإَو َوُهَف َنَكْمَأَو
 6 0 ل . لاس يك 1 .ء مو ٠ ََ 7 ه2 03 م08 4 ً ل

 نم اًهرّيغ يف الَو ٍةّدِعلأ ءسقن يف الدعم ذأ داصتش مضحي جورحا رثأ ل“

 ٌدوصقَملا نأل «ةنم . هن وو لا توجو كَ ني تن و

 ةَياَجْلاب ِةيدلآ ُبوُجُوَو يح َوُهَو همر ٍناَج رح اَذِإِدَوَقْلا ٌبوُجُوَو هدوُجُو



 مان م .٠ عام عاشو د. ده ىو د. ها و و ع ا. د. ده او و و واه. علاوة د. واع ىو. ده اق و د.« واو د .اوأ. هلق .اهس و علاه

 . هحاّيِص َدْعَب ْتَناَم اذإ ِهّمأ ْىَلَع

 ِرْيَغ ىَلَع ٌةَيِفَح َيِمَدآ ةَروُص اَمهيِف ٍةَعْضْمِبَو ِتْيمِب ُةَدِلآ يِضَقَنََو

 و ةَرِاَط ل ةروُض وضل يف نكي مَنِ .َنهَدْنع اَهِروُهْطل ٍلباَرَعْل

 ٌةَّدِعْلا تْضَقنأ ؛ ِتَرَّوَصَعَل ْتَيِقَب ْوَلَو ؛ نمد لضأ َيِه : َنلَق ْنكَلَو هيَ

 . َكِلذب محول ٍةءاَر ب لوُصُحِل ءصوُضْمَمْلا ب ِبّهْذَمْلا ىَلَع اَهِعْضَوب
 ص 3 6. هه

 َةَدِعْل َّنَأ ىلع انه صصت ُهَنِإَ «(يصوُصُنلا َةَلَأْسَم١ : ىَمَسُت ٌةَلَأْسَمْلا ِهِذَهَو ٠

 .ةاليتشالآ اهيف تي لَو رمل هيف بَ ال هنأ ئلَعَو ٠ اهب يِضقنَت

 دَلَوْلل اَعَبت تْيَْت اَمَنِإ ِدَلَوْلا هم وُمَأَو هورُْلا يف ةّمذلأ ةَءاَرَب لضألاَو

 اَمَد ٌريصيف ٍمِحّرلَأ يف ليِحتْسي يما: : يهَو .ةقلعلا عضم جَرَحو

 . الْمَح ىَتَسُت ال اَهَنَأل ءاَهب هَدِعْلأ يِضَمْنَن اَق اًظيِلَع

 0 م 92 7 هر هج مه نص 2 م

 لوزن َرْذَعتَو ِةَأْرَمْلا نَطَب يِف َتاَم ْوَل َدَلَوْلأ نأ ِءاَنْإلا يف َعَقَو :ٌةدِئاق

 نإ ِءاَرْفألأب اَهُثَدِع يِضَقْنَت لَه «ٍلماَوَحْلا ضب نمي اَمَك ريغ وأ ِءاَوَدب
 ل وأ ؟ كلا 2 زل تاَوَّذ م ْتَناَك
 . َكِلَذ يف َنوُبِرْصَمْلا فلتخأ ؟اِنَطَب يف َماَداَم اَهُّنَدِع يِضَقَْ

0 0000 

 ْنِإَو يشاَوَح» يف ُئنيِقلْبْلا نب َدلأ ٌلالَج هب ب ّحّرَص امك ينال ٌرهاظلأَو



 01 ه1 نصي نأ َّنهْلعَل ٍلاَمَخْل تلو » : ىَلاَعَت ُهْلْوَ

 ّرَم امم ُةاَنْعَم يف اَمَو قالط َةَقَدف ْنَع ٌةَدَبْحُمْل : يأ «(ْتَناَك َنإَو)

 ٍضْيَحل) .بحاَوَص : ْيَأ «(ِتاَوْذ نم َيِهَو) ,ٍمُدَقَتُمْل عملا (الئاح)
 0 2 و وس يس

 5-7 2 ٠

 يف ةقيِقَح : :اَهْمَضَو فال ِتَ َلَُهَو ع زق ُعْنَج ((ِةورقأ ةثالث اَهَتَّدِعَف
 مقر 114/13 ٌيِئاَسَنلَأ رَبَح يف اَم ضْيَحْلأ ىَلَع هِقالَطإ نمو :ٍرْهَطلَأَو ٍضْيَحْل

 57/١" ُكِلاَمَو ؛؟ا/لهو ف: : مكر لترك ُدَمْحََو ا : مُقَر ءالا ١/ َدُواَد وُبَأ] ِهرْيَغَو [ 08

 ٌةلَّصلأ ٌكدَْت» : :مْقَر 171/1 يِِراَدلاَو ؟117/1 مألا» يف ف يِفاَشلأَو ؟11 : :مُقَر

 يلع َرَمع ْنَع وُ اَمَك (راَهطأل) : حالطضالا يِف (َيِهَو) . «اًهئاَرْفَأ ماَيأ

 هلْوَقِلَو .َنيح َنيِعَمْجَأ ْمُهْنَع مقنع ا هس َيِضَر ةَباَحَّصلا ّنم ْمِهرْيَغَو َةَشْياَعَو
 دع م لل س7

 َنهوَمْيَطَم 5# : نلاَحَت

 ْنِإَف م رف ِنَمَز ىلإ ةذإلا رشي «ٍضْيَحْلا يف رم اَمَكْمُرْحَي ضْيحْل
 ا سرع ل

 ةَضِبَح يف ٍنّْللآب اَُنَدِع ْتَضَقْنأ ءْيَش اَهِرْهْط ِنَمَز نم َيِقبو اًرِهاَط ْتَقْلَط

 ُععنا» ىَلاَعَت َلاَق ءِء زق ُمْسآ هْيَلَع ُقُدْصَي لَك نو ٍرِهَطل ضب نأ ةّثلاَت

 وأ ؛ ثلاّثلآ ٌضْعَبَو ٍناَرْهَش َوْهَو 151[4 : ةيكلا /ورقبلا ووش 11 14 كلَ ولحم رِهْشَأ
 و ا مسرع ل

 ُدْهط ْتَسْحُي آَلَو ءِةَعِباَر ِةَضْيَح يف ٍنْعَطلَأب اَهْنَدِع ْتَضَقْنَأ ٍضْيَح يف ْتَقلَط

 وو ده و و هر

 يِف قالطلاو ؟[١ :ةيآلآ/قالّطلا ٌةَروُس ”5] « َكرِبمَّدِعِل



 أ «ٍضْيَح ْيَمدَنْيب ُْسِوتْحُمْلآ َوُه َرهَطلأ َّن نأ اع ءانب اًءْزَق لضحت مل ْنَم

 .هُرْيَغَو يلوم هب َحَّرَص اَمُك امن ْيَمَدْؤأ (ٍساَفِنَو ٍضْيَح

 رم سس اس دو 2

 نان ويختم و اهيل وزع اها ريت ري ةضاعتنم ع

 ٍضْيَحَو ٍرْهَط ىَلَع ِرْهَش 4 : لك لامتشال ٠ ٍلاَسْلأ يف ٍرْهْشَأ

0 
 . ضْيَحلأ َنِم 6 ٌةَريبك (أ ٌةَريِجَص) ٌةَدَتْحُمْلا :ْيأ «(ْثَناَك ْنإَو) 3

 عا

 هللا َلاَق ءرْهَّشلآ ٍلَوأ ىَلَع قالّطلا َقَبطْنَأ نب ةكلاله ضن ةثالث اَهُنَدِعَف)

 ندم نإ ين نم ضِحْمْلا نيني لأ » : 9

 ِءاَقَبلأ وُيأ ةلاق امك اَمَك َكِلْذَك َنُهَتَدَعَف : ْىَأ «[ : هيآلأ /قالّطلأ ةَروُس 54] 4 نصح

 1 0 لل: لات لوقو ءاييازفإ يف

03 2 03 

 و و ءرُهْشَألاب دََتَف سأبلأ نس مم 7 ئسح / ع ءاكقةلاب ل دضبحت تح ,ٍ ريضت «ضّرم وأ سافن أ ٍعاَضَرَك ضال اَهِْيَح عقلا نم : هيَ

 ضراَعِل عاطقنالاكف ُفَرْعُت * هلع ال عطنا َنِإَو ؛راظتنالا ةَّذَم لوطب ة م

 هِذَه ِدوُهّشلآ ةَلَهَج ميِلَِْل نمل نطَمَتْلا ْنيَعَتيَو : : َنيِرُخَأَتْمْلا ضْعَب َلاَق :



 05 0 0 ياس ع

 نس علب لبق هيَ وَ ٍِضاَعِل ضْيَحْلأ ةَعِطَقْنُم َنوُجُوَرُي ْمُهْنإق ةَلأْسَمل
 :ِرُهْشَأ الل يف نوي ةَميآ عاطقنالا دّرَجْمِب توَُسُيَ سيل

 ْرَدْحُيْلَف ؛اًروُجَع َريِصَ ىَّتَح سأَيْلآ نس ْعوّلُب لإ اَهرْبَصِب َلْوَعلأ َنوُبِرْغَتْسَيَو

 . نهتنأ . كلذ نم

 اَمُحْريَعِِذلَمَو ةَسيآلَآَو نحت ْمَل يِتَّلل ْتَعِرش اَمّنِإ ٌرهْشَلآ َنأل : :ْئ
4 

00-7 

 ندد“
2 

 يف َكِلْذَك َةسيآ ْتَضاَح وأ اَهرْيَع أ ٍةرْح نم ضن مل ْنَم ْتَضاَح ْولَ

 َلْبَق اَهْيَلَع ْتَرَدَق ُْدَقَو ةَّدِعْل يف لْصَأ اَهَنَأل ءِياَرَ ةألآب ْتََدَتْعَأ رْهشألا

 نإ ٠ مكي ِءاْنَأ يف َاَمْلآ َدَجَو اَذِإ ٌةييمْلَأَك ٠ ايل لَك اَهِلَدَب نمار

 : لَمْ َقْدِص ْمتَْي ال ٍذينيج اَهَضَِح نأ روي مل ىَلوألا اَعَدَْب ْتَضاَح

 ٍةَسِيأَك َيِهَق ةَيِناَثل وأ ءَنْضِحَي ْمَل يئآللا َنِم ٍرْهْشَألاِب اَهِداَدتْآ َدْنع اَّنأب

 ْتَسِيَل هنأ يل ارق ُهَتَْت انف َرحآ اجور حكت ْمَلَو اَهَدْعَب ْتَضاَح

 َّقَح قلعت َعَم م اًرِهاَظ اََيَّدِع ءاَضِنال اَْيلَع ءْيَش الف َرَحآ ثحكت ْنِإف ةَسِآ

 دَْب ِءاَمْلأ ىَلَع ْمميتْملا َردَق اذِإ اَمَك ءدوُصْقَمْلا يف : ٍعووّشللَو اهب جزل

 0 بك احلا ل نسي ىلا يف زيففلا ؛ٍةالّصلا يِف عوُرْشلأ

 : طقف اًهِتَريِشَع ثمأَي لَو ٠ ماعلا ِءاَسِن فْوَط ال ربح

 .َنوُسْمَح : ليقَو نوت : ليِفَو نس

 وع ص

 بذل امآتي »ا. : ئَلاَعَت ِهِلْوَقِل (اَهْيَلَع الع َهَدِع ال اهب ٍلوُخُدلآ َلْق ُةَعَلطُمْلأَ و0

 م يهل كلام يرهوُسَسَم نأ لَم ني َنهومَلأ رش تدوم مشخكك داوم
 < هم ومس ار

 امب اَهِمِحَر لاغتشا مدع : هيف ئْعَمْلاَو 1[ ةيآلا /باّرخألا 4 ةّروس ”76] # ْوَّدِع

0 ١ 



 ١١ ءاَجبش أ ٍظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاَْقإلا» (

  7ا 6 . ًْ 7 3 م 9 206 2ص 2غ 0

 َدَتْعَت نأ ِءاَرقألابَو « ِةَّرحخلَأ ةّدِعك لْمَحلاب ةَّمألآ َةَدِعَو
 هكر ةهاسو هده © 2 رك امو 2 هر 2

 ٍلاَيل سمخَو نيّرهشب دتعت أ ةافولا نعر أبو « نيءرقب ١
  4هه 3 4 2 9

 وعر هع و

 ةهغعأارببس بحجوي

  0#يلا 0 ها 2 #0 6 0 لكيم ع 0 0

 ىلإ هنبْسِن طرشب هعضوب :يأ «(لْمَحلاب) قر اهيِف نم ؤأ (ةَمالأ َةَدِعَو)
 م نم 9 هو َ م 5 م ده 52 م .٠ كم سس هل

 ايف ّرَم اَم عيمج يف (ةّرخلا ةذهك) .ةغضم ؤأ انْيَم وأ ناك اًيَح «ةذعلا يِذ
  0. 8هو. س2 ل 2 ور م

 ةّميركلا ةيالا مومعل قرف ريغ نم
 ما ا 8ع

 هر

 - و 0 م6 مل مس مسا سار م دهر سا 7
 يي. 6م ريم فس .٠ 5 .٠ 50 ا م 2 5 0-7 2 22

 ل هاكعإر 8 جت وهي عاور 6. - يب ؟يره ل هو هه مو 7
 ةَدِع يف تقتع نإف .مذلا دوعي نأ نئلإ راظتنالا نم ذب الف ءهلك ر 3 3-3 1 د .

 - 0 م ا 7 را س3 211 3 رد 2 و أ ديمو مم هدر
 نم رم يف ةهجو ةيعجّرلا نأ أ | ةثالث امكتف (ةّرحكف د ر

 ٌةنونُيَب َةَدِع يف تقتع اذإ ام فالخب ؛ قالطلا لبق تقتع اًهناكف ءماكحالا 50 غمر 003 .٠ 6 هس 8 2 0 . 7 - 1 0 يآ رك هم +
 1 م هت

 : _ و - م ع م 1 هه ها #رس 0070 5 2 ع

 نإ ئهف «ةريحتملا ام ةدعْلا ءاضقنا هب تَقَتَع اهناكف لايتم هَ
 8 0 8 2 هك 6 ل 00 0 .٠

 هه ُث 4-0 هه .٠ هل

 «هئافتكأ» يف ٌيِزراَب ل كيج رمتملا لع كلم رف هَرهشب ب 57

 الوش 3 اول نع روش اَهُّنََع (2) . ِفْضِنَو ٍرْهْسِب
 تل
 :ّرَم اَم راَسِكْنالآ يِف يت و ايلي (مايَأ ٍةَسْسَحَو) نييِلالِح (ٍننَرِهَشب د 2 دأئ

2 

0 
 لتعت



 . ئلؤأ

 يباله (ِرهَشب) َمَدَقَت امم ُهاَنْعَم يف ام (قالَّطلا نَع) هن ١)
 . ٌرَهْظَألآ َوُه اًذَهَو «ِرْهْشَألا يف فيِصنَتلا ٍناَكْمإل ءِرْهَش (فْضِنَو)

 : ْيَأ «(ىّلؤأ َناَك ٍنْيَرهَشب ْتَدَتُع ا نإَف) : هس دنع نم ُتَصْْلأ لق

 . اًمُهَنَع آلَذَي ِنْيَرْهَشب ُدَبْعَت سأَيْلآ يَِ نيل ِءاَرقألآ ىف ٌدَتْعَت اَهنأل

 َنِم ٌدَحَأ هب لقي ْمَل يا َنِم ُهاَعَدأ اَمَو : َنيِرَخَأَتْمْلا ٌضْعَب َلاَق
 ريس مل لس < ِء 1

 ةثالث َةَلَأْسَمْلا يِف اَم ةَلْمُجَو :َلاَق مث .فيِصَنتلأب َنيِلِئاَقْلا باحضألا
 مالت ُبوُجُو : ياو وفرق بو: ياو دقت اَماَْرَهْطَأ لَو
 لَ طاتخالا ُثْيَح نَح ْنِم ةّيوَلْوألآ َداَرَأ نإ .بوُجُوْلآ يف ُفالِخْاَ . رُهشَ

 . اًضْيَأ هب اوُلوُعَي هي ْنَلَو ِثلاّثلآ لوقلآب ْنوُكَي اَمَّنِ ًطاييخالاَق حاول [ ِلَوَعْل

 . اهتنا
 ١

 ه2 < +5 42 6م ج4 دك وثم 4 كو هكر
 نأ كش الو ا ا لاقي دقَو

 : «2 2 رثك 6 ؟ ل ّي سردي رس ِ 1
 نإف «رّهشأ ؤأ ِءاَرَقأ ِةَذِع ىف ٍءْطَو الب اًهَرْشاَعَو َهَتَجْوَر قلط ؤل : ةّمتت

 00 و رس هر هع 1 و ما 1 3

 كلذب اًهتْذِع ضقنت مل ةّيِعَجَر تناك إو ءَّركذ امب اًهتذِع تضقنا انياب تناك
0 7 - 00 



١١6 

 نإ

 . عاج ما

 ا 2 30 ه2 52007 م6 2

 ٌكماَح نإ 2 01 قل نو لل

 2 نب اهنا يه رئاَْلأ

 كم ريع دع
 ني دحر

 ههيل © ذأ َئاَي لا َداَكَأ ٌءاَوَس م سهو تر هات و سوس ى. اوك 04 7 ها 31 .٠ أ

 ةهيعجحر انئاب تن و ةدتعملل لحي اميف
 م 7 هر 0 ل 200 2- هم

 50 : َلاَقَف ءيِناَثل ٍمْسِقْلأب لأب ْأَذَي ْنَكَو

 ْوَّرلأ ق 3 وقُح ُرْياَسَو ٌةَوُسكْلَاَو (ةَقْمّتلَأَو ادكُسلا)

 اهو طقم اً يَطلَس مو حاكتلآ و سَ

0 

 َمأَو الئاَح ْوَلَو (ةّيعْج َكأ
2-9 

١ 

 رس هه اس

 2 هر ل 31

 اقبل فضشنت ةلا الا هَ
 رب

 م٠015 ا! قكح

 4 و ل ةيج
 يل

 يف ٍثاََت وأ ملُخب لِاَحلآ (اَِْلَو) :َلاَقَف ءِلَوَألا مْسِقْلأ يف َعَرَش 5
 ا : ئّلاَعَت هلؤَقل ةَوْسِكْلاَو (ةَققَتلا َنوُد ئَيكّسلا) ٍزوُشن ِرْيَغ

 ريوس حج يركب

 ثيح نم نهون

 يف ْتََرَشَن وأ ٌةَرْشاَن اَهَناَبَأ ْنَمْل نيكس اَلَف ء[0 :ُيكلا /قالطلا ٌةروُس 0 0

 ةَّدعَل .(ةَضْوَولَأ» يف امك ةَعاّطلا نلإ ٌتداَع نإ ! الإ د 5
 هه

 و
 وحل لوب (ةلياح) نيالا (ةوكت نأ الإ : : ُهَلْوَق رق كلذ ني تن ب م

 ناك ام : نْيَلوَمْلا رهْظَأ ىَلَع لْمَحْلا بَبَسِب



 ١١١ ٌينيبْرَشْلأ بيطَحلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 هب َدِهَش وأ لْمَحْلآ ىَلَع اَهقاَوَت اَذِإ ِهِمَدَع َدْنِع َطَقَس

 .مدَقُْمْلآ ِرَهْظَأْلا ىلع هب اهل َبَجَو اَم ام َطَقَس اَهيف ْتَرَسَن ْنِإَف .ةَدِعْل

 0 هل هاس 2-7

 ءالِماَح ْتَناَك ْنِإَو اَهَل َةَقَفَن : ةقفن الف ءَةاَفَو ْنَع ٌةَدَبْحَمْلا ؛ِنئاَبلأ» دق َحَرَخَو

 [11/4] نيْنْطَقَر اًدلآ هاَوَ «ةَقفت اَهُجْوَر اَهْنَع َّفَوَتْمْل ٍلِياَحْلِل َهسْمَل١ :رّبَحل

 مَ امن قب ةقؤك طقنت ثيرتلاو واوا ثني اهنا .حيِجَص ونش

 ىف اَهُواَقََرْمَبَْأَف ةاَقَوْلآ َلبَق ْتَبجَو اَهّنَأل اَهنوُنيَي َدْعَب َفْوُت وَل اميِف طقس
 .ءاَدثالا 1 أل ماَوَّدل

9 

 ربح (ٌداَدخِإلا) هَ َهَمَأ ْوَلَو (اَهُجْوَر اَهْنَع نّفَوَتْمْلا ئَلَع) ُتِحَي ()

 02541 :مقَر 2158/6 ٌدِلْسُمَو ؛0054 :مَقَر 3017/0 يِراَخْبْلا] ان كيلا

 211968 :مَقَر 500/9 ُيِذِمَرَتْلَأَو ؛5744 :مَقَر 140/5 َدْواَد وُبَأَو ؛441١/ :مفَرَو 014 /؟

 1 "يع

 ؛؟75404 :مُقَر 71/5 ٌدَمْحَأَو ؛00 : مقر 237١1 /1 ُنِئاَستلَأَو ؛1193١ :مَقَر 2501/5

 ُىِعِفاَشلَأَو ؛؟١٠1517 :مْقَر 248/17 َقاَزَيلَأ ُدْبَعَو 4١585 21748 :مَقَر .091/؟ ُكِلاَمَو

 يم ع هج كرمي ا د ب
 قم ىلع هس نأ را مياة هللأب ٠ هوت ٍةاَرْمال لحي ال» 0١

 هْنْلَع ريباسا م 84 1 0 م 5

 هْيَلَع ُاَدِْإلآ اهل لح : ْيَأ 2اًرْشَعَو ٍرُهْشَأ 5 هعب زأ جور ىَلَع الإ ثالث
 #ع

 ص ىَرَج ةَأْرَمْل ٍناَمِيِإ ُديِِقَلأَو ؟ ِهَتَداَرِإ ىَلَع عامجإلل بجي : ْيَأ
 24 72 ص 2

 ةَريغَص ٌّيِلَو َلَعَو ادخل ام اَهْمَرْلَي ُناَمَأ اَهَل نّمم اهَرْيغ 5 نأ ءِبِاَعْل

 و (ةّبعج ةّيِعْجَر ْوَلَو َةَقَراَفُمِل 3 َّنْسَو اهرب نم معك ع ُعَنْمُي امم اَمُهْعنَم هن 3 ونْجَمَو

 هب أ اًهْنِم ُحْمَمْلَ سَ وأ ٌةَوفْجَم + يه يقالطب تقوم نإ هن بجي
1 

1 

 دح

 اَهْنَع ىَنَوتُمْلأ فالخب ءِداَدْخ الآ ثا | اًمِهيف اهب ٌّقيِلَي الق ءاَهيف ئَنْعَمِل



 :١3 ءاَجش أ ِظاَفْلَأ لح ىف ٌعنْمإلا» «

 ةنْيْزلأ نم ٌعانتمالآ َوُهَو
 هر

 اةَضْوَرلآ» يف هلت ام وه َكِلذ اهل سي مج َّنَأ نم َرِكذ اَمَو ءاَهْجْوَز
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 َّنأ ءباَحْضألا ضْعَب ْنَع َلِقْن َمث «ٌيِعِفاَشلأ َنَع ٍرْوَث يبأ ْنَع «اًهِلْصَأ»َو 9

 ُداَدْخِإلآ : ْىَأ ء(َوَهَو) . تعج د ىلإ ج ْوَّرلَأ وعدي 506 7 اَهَل يَلوَألأ
1 4 

 عاتيمالا) : اًحالطْضآَو ؛ ُعْنَمْل :ةَعَ لح م ةاَدِجْل :هيف ٌُلاَقُيَو ءَّدَحَأ ْنِم
 رع ريس دون |

 0ك
 1١ ص

٠١ 

- 2 0 

 ٍلاَخْلَحْلآَك اًريب َناَكأ ٌءاَوَس يضف وأ بهذ ْنِم يلح ِنَدبلأ يف ني درلأ نم

 [؟804 :مَقَر 2391/1] َدٌواَد وب ىَوَر امل ءطْرَقْلاَو مَتاَخْلأك اًريِغَص م أ أ راَوُّسلَأَو

 و١ رال ئَقميَبْلاَو د58 : مقر 700/5 ُدَمْحَأَو معه :مقَر 30/1 ٌيَياَسَتلَأَو

0 5 
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 [4805 :مقَر 2314/٠١ َناَبِح ُنْبَأَو 01 :مُقَر 447/1 ىّلنَي وُبأَو : مُقَر

 الو يلح سبلت ال اَهْجوَز اَْنَع نوما : َلاَق لك يل َّنَأ ٍنَسَح ٍداَنْسِإب

 ليِق امك « ءاَهْيُسُخ يف ٌديِزَي ُهَنأل َكِلْذ َمُوَح اَمَنِإَو ؛بيتنت آو لك

 : [ليوّطلأ َنِم «يِموُؤلأ ُنْب َلئاَْلاَو]

 ١ هيلا ىو
 بد

 ها

 اَرَصَق ُشْسْحْلآ اذإ ٍنْسُح نم مَعَ ٍةَصيِقَنِل ةَئيز الإ عم

 اََوَرُي ْنأ ىلإ ْحَتْحَي : مل كسك اًرّفَرُم ُلاَمَجْلا َناَك اَذِإ اَمَأَق

 ؤأ ٌةَرِهاَظ هيف نيل نك ٌمَصأل يف هب ْنُيرَملَأ ُمْرْحَي ر ٌولْوُللَأ اَذَكَو

 ا ُيِئاََلَآَو ؛5704 : مف 096/00 دُواَذ يِبَأ ثيِدَحِل ؛ِةنيِزِل َةَغوُبْصَم بايت
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 ىَلْعَي وُبَأَو ؛ ٠" : مُر ( 44١/0 ُنََْيبْلاَو ؟5933 :مقَر 0/5 ُدَمْحَأَو "هه : مُقَر

 ىَنَوَبُمْلا» : ٍنَسَح ٍدانْسِإِب ٠[[ 5 :مُفَر 0114/٠١ ناجح ُنْبََو ؛7017 : مفر 45

 لَو َيِلْحْلأ لَو ةَقْسمُمْلا الو باَثلآ نم َرْفْصَعُمْلا ُسَبلَت آل اَهجْوَر اَْنَع

 كب َوُهَو «قشملاب ةَغوُبْضَمْل ّ َةَجَمْحْلَاَو . لحتكت كو : خخ



 ١١4 ٌينيبرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 .اًهُهبْشُي ٌدَمْحَأ ريط :َلاَقُيَو .اًهحْنَ 3 ُةَرْغَمْل : ميل
 ” ال كاسل ٠ 0 ديم 7 3 هاا 62 1 رع
 ريِرَحَو انك نو ٍنََكو هفوُصَو طف نم غوبضم ريغ نبل حو

 اَذَكَو ؛دّو َوْسَألَاَك ةئيِزِل ُدَصْفَ هي ال عوُبطَم حيو ءةنيز هيف ْتُدْحَي آ اد

 وخنل لي هن يدلل ُدَصْقُي ال كلذ َّنَأل ِناَرِدَكْل ِناَعَبْسُمْلا َضْخَألَاَو قَرْرَأل

 ْوَأ خَس .

2 

 الآ

 و ٍلْمَح «ِقَرْرَألاَو رَضْخَألاَك ءاَهرْيْعَو ِةَيزلَأ ني َدَدَرَت نإ «ةبيصم
 اًعَبشُم وأ اًرِدك أ هب ْنَيَرتِ ٌنَسْحَيْسُم ُهّنأ مَ نا يفاض نبا

 .َدَوْسَألَأ ُبراَقُي ٍقَرْرَألاَو رضخألا َنِم َعَجَسُمْلا َنأل لَ

 طي ِْم لَ دعت أ درت اَمَوُهَو «شارف ايِمَجَت ؛ِنَدَبْلآ» ٍدْيَقب َجَرَخَو
 ُعاَتَم : ِنْيَلْتمَو ِةَرْمَهلأ حّتفب َوُهَو «ِثاّنَأ و و ؛اًَهِوحَنَو ٍةَداَسِوَو ٍةَبتْرَمَو

 . هوت شاَرِفلا يف ال نبا يف دادخإلا َّنَل كِل ُروُجَيَف تيل

 ُىِشكْرَّرلا ُهَّصْخ ْنِإَو ءاَراَهَنَو الْيَل بالاك هنأ ُهَبْشَألاَف ءاَطِغْلأ اَكَأَو

 .ٍراَمتلأب
 (ِنْيَحيِحَّصلَأ» ِرَّبخِل بوث ؤأ ٍنَدَب يف (بيطلأ) ٍلاَمْعِتْسأ نم ٌعانتمالآ (َو)

 أ 7 9 6. 0- 2و ها 2ك 1 هر

 للع ذحن نأ نئّهنن ان : يدع | نع كل ات لل 1 نم ئيذتلا

 وش سس
 ىَلَع اًساَيِق ِمّرَحُم ٍرْيَغ , 5و ماَعَط يِف بيطلأ ُلاَمْعِتْسأ اًضيأ ٌمُرَْيَر

 - هر هر 7 007 وك روم ه2 ى ىو 72

 ْنِكل ءمرخُمْلا ىَلَع َمُرَح اَم لك اَهْيَلَع مّرَحُمْلا بيّطلآ طباَضَو ءِنَدَبل



 م دن ا. دم د. اولا. راع هاف. ث هاي د .ا.ه ا. ده اه دع .اه عا. ده اف ده هاو ده دساهل. ها فم ده هم و اى دس. هاو واو هاه هدهد ساه

 نم رطل َدْنِع اَهَلاَمْعَتْسا ْنَتْساَو .ٌكِلذ يف مرْخْمْلا

 اًفظأ أقبل هع ُيِعَرذألأ ُهَلاَق امك ساقنلا َنِم اَذَكَو ٍضْيَحْل
 هه

0 ١ 
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 ناك نإ اًهَتيْحِلَو اَهِسَأَر رَعَش 3 ْنْهَ ايل ُموَْيَو .روُخَبْلأ نم ٍناَعْوَ اّمُهَو

 دَحِل بي هيف ْنُكيْمَل نوب اهّلاَحَِْو يلا نم هيف امل يل

 ءاَهَديَغَو ُءاَضْيَبْلا ٌكِلُذ يف ٌءاَوَسَو ؛ةَنيِزَو الام هيف َّنَأل ٌواَمْل ةَيِطَع
 .ديف ةنيزال ذإ مرحي الق ءايوثلاك ضباب اَهَّلاَحِتْكأ

 ِءاَضْيَيلَأ َْلَع اَذَكَو ءِءاَدْوَّسلأ ىلَع ُمْرْمَيَف موْحَيف ؛ ُرْيَّصلَأ َوُهَو ٌرَمْصَأل اََأَو

 جا ريشا دمثإلب نحيا وجو َنْيَعْلا " ْنَسَحي هّنأل مَصألآ ىََع

 .اَْل رْبّصلآ يف َةَمَلَس مال َنذَ يهل اَراَهَن ُهْحَسْمَتَو الْيَل لحبك ِلَمَرَك

 ين ُنيقَهْيَمْلاَو ,"“" 5 /ه (مَألآ» يف ُيِعِفاَّشلَأ هقيِرَط ْنِمَو ؛ ٠١١ : مُقَر .09448/” اَطَوُمْلآ» يِف ُكِلاَم

 اَذَكَو .َراَج اًضِنَأ اَراَهَت ِهْيَلِإ ْتَجاَتْحَأ ِنِإ ءْمَحَن 144١[. .440/90 «ئَربُعلا نيْشلأ»
 (ٍتاَمِهُمْلأ» يف امك َوُهَو 1 اًمّدلأَو جاذيِفْسإلاب ِهْجَوْل ُئَلَط اَهْيلَع ٌُمْرْحَب مرحي

 «ٍنيسْحّتلل ُهَج ُهْجَوْلا هب لطي ام : فل اَمُهَْيَب ِنْيَمِيِمَو ةلَمْهمْلا لال ٍرْسَكب

 امي ِهوْمَنَو ءاَنِحِب ٌباَضِتخالاَو ِهُدَحْلآ اهب ُدَوَوُي يِّلآ ٍةَرْدُحْلآ : ب ىّمَسُمْل

 .نيلجؤلاو نيا هْجَوْلَاك اَهْنَدَب ْنم ٌُرَهظَي

 اَهْيَغْدُص ِرْعَّش ُديِعْجَتَو اَهَتَّرُط ِرْعَش فيِفضَت و اَهِباَصَأ ُفيِرطَت مُوحَيَو |

 . تف هَُقدَتَو لكلاب اهيجاَحُوْهَح
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 اع بي ل 5-9

06 
 هيلا ١

5 



 ١١ 1/ هعبب هشلأ بيطَخل ا دم أ نب ٍدَمَحُمل

 هيمو سم 16 مس 6 م 02 1 هع
 ةتوتيَملاَو اَهِجْوَر اًهنع ليفوتملا لَعَو

0098 

 أَو ٍلْسَعِب فيل ُراَوج ركذ اَمب ٍدادخإلآ ٍرِِسَْت ْنِم َمِلع دَق :ةييَ

 ينل ءاَرِهاَط ولو سو لَو رش تو دادخيتس َدْحِتْسأَو ٍرافظأ ملَقَو

 . ٍءْطَوْلَأ ىلإ ةَيِعاَدلأ : ْيَأ «ةَنيّرلأ َّنِم َسْبَل كِل

 ةَهِبَجْلا َلْعَأَو ِنيِجاَحْلا َلْوَحاَم ِذْخَأَك دنيز نْمَصتمْلا كسلا لاَ اََ
 ةهاظ َوْهَو «ْمُيْضْعَي ْضْحَي ُهْدَحََب اَمُك ةنم عنَبمَت

 ُيِوَوَتلأ ُهَلاَق امك ءةَتلاَرِإ ُنَسْنَ اَهَل َتَيَ بِراَش ؤأ ةّيخل رَكَش َةَلاَِإ اَمأَو

 .ِهِوْحْنَو رسب ٌزوُجَيَو ووو نب لت الب طاجن لَ

 ٍتكَرَتْوَلَو مّرَحُم جوُرُخ هيف و نكي ْمَل نإ ٍماَمَح ُلوُحُد اًضأ اهل بو

 ْنِإ ْتَصَع اَهَضْعَب وأ ِةَدُمْلا لك اَهْيَلَع َبِجاَوْل َداَدْخِإل قلما ُةدِحْمْل

 اَهِجْوَز ُةاَقَو اَهَْعَلَب ْوَلَو ؛ِناَيْضِعْلأ عَ َعَم اَهَنَدِع تَضَقْنَأَو كَل ةَمْرْخ
 .اًهْيَلَع َداَدْحِإ ال رو م قتلا وا دك دق

 ٍدْضَقِب اَهْيلَع ُةَداَيزلأ ُمُرْحَتَو « نامي ثا: جوز رع ىَلَع ةادخإ اهو

 . ْمنَأَت مل ٍدصق ة الب َكِلذ ْتَكَرَت ولف ؛ِداَدْخ دخلا
 ع

1 5 

4 
 اما

 ةثالث بيرق ْىَلَع داَدْخِإل ل ٌروُجَي لَق « لجل (ةَأدَمْلا ١» : :ب َجَرْخَو

 . رْبَّصل َمَدَع رضتقملا ؛ 3 1 َنهِلَقَع صقل ِءاَسْنلِل َعرَش امن ءاَدخإلآ َّنَأِ ٍْى 2

5 
 : أ .(ةَئوُئْيَمْلا١ ْىَلَع (َو اَهْجْوَر اَهْنَع َفَوَتُمْلا ىَلَع) ُبجَي () ٠ ءأ
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 انش دا 4 ايت ذب كفيلا 1و :ىلاعت هلؤقل ءاهب اقيال ٍعوَلِ ور م

 بطلا

 ْنْبأ لاق ١[. :ُدَي 5 قلم وس 5] 4 دق ةّفحفب + نأ نأ | تضخم

 ا لت ومالا ةَشِحاَفْل 00

 طقسَي ١ َلاَعَت مث 3 وح 7 057 هلل اَقمَح ةّدعلا ىف َّنَأل 206

 يف َءاَش ْثَح اًهتاكْسِإ جْذّرلِ َنِإَف :ةيعْج كل (ةَنوْنْيَمْلا» يق َجَّرَحَو

 ْنِم اًمِهِرْيغَو (بدَهْمْلاَو (ٌيِدْرَواَمْلا يواَح١ يف ام اَذنَمَو ءاَهب يلي عِضْوَم
 ادتكنا يف يول م َمْرَج ِهَبَو َةَجْوَّرلَ مك يف اًهَنأل «َتيَقاَرِعْل بْنُك
 مو ءاَمرْيَغَك نأ (هِلْضَأ» 6 ٍجاَهْنِْلآ» م موُهَمَم َوَهَو ةياَهنلآ١ يف ذ يِذْلََو

 .ةديََو ةعفدلا ْنْب 1 ُهَلاَق قاَمَك ملا يف ِْيَلَع صن

 . ةيآلآ قالطإل ئَلْؤَأ : يكل َلاَق اَمُكَوُهَو

 ْوُهْشَمْلا ُبَهْذَمْلآ ُهَنِإ : ُيِعَرْذَألآ َلاَق
 .٠ ع ىئعر

 ُباَوَّصلأ ُهَْنِإ : ٌشكْرَّرلََو



 ١8 ٌنيِبْرُسلأ بيطَخل

 ا
3 

 ةحاحل

. 
 مسا 1

 و
 زوُجَيَف : ْيَأ ؛(ِةَجاَحِل ّلإ) :هلْوق تيل ِةَمّرالُم بوو ْنِم نئتش م 2

 ني اَذَكَو ءِدِساَف ٍماَكِتَو ٍةَهْبَش ِءْطَو ِةَّدِعَو ٍةاَكَو ٍةَدِع يف ٌجوُرْخْلا اَهَل

 نم الني مل اَهَُمَت ْبِحَت ال غم دم نك كِل ُطباَصَو اهات حوُسْفمَو
 ٍلْزَع عْيبَو ٍناَبَكَو ٍنْطُقَو ٍماَعَط ءاَرشِ راهن يف ٌجوُرْخْلآ اهل اَهَنجاَح اَهيِضََ

 ذأ لاح ناب أ ةّيمج جو نم اهم ْتَبَجَو ْنَم ام ؛ َكِلَذ ىلإ ٍةَجاَحلل ِهوْحَنَو

 ٍةقَفِب ٌتاّيِفْكَم َنْهّنَأل قَجْوَّزلأَك ِةَروُرَض وأ ٍنَذِإب ري! م جُرْخَت الق ةَأَرْبَْسُم

 راد ىلإ اَذَكَو دراج اهني مكن اَْ َكَِذِل حوُرخْلآ ال اَدَو نجا

 .اهتَْي يف َتيبَتَو َعِجْرَت ْنَأ ٍطْرَشِب ِسْنَِل اَمِجوحَنَو ْثيِدَحَو لَكِ اَهِيَراَج

 و
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 باب ْنِم ِةَروُرَضلِل ِهِزاَوَجِب اًمالغِإ 3 ٍةَجاَحْلا ىَلَع ْتقَصُمْلآ رص : يبت

 أ اَهِلاَم ئَلَع ْتَقاَح وأ قم ُهَسِحاَف وأ اَقَلَت اَهِسْفَت ىَلَع ْتَفاَح ْنَأَك «َلْؤَأ

 . َكِلَذ ىَإ ِةَيِعاَدلا ٍةَروُرَصلِل ُلاَنالآ اهل ُروُجيم ؛ ؛قَرَع وأ ِمْدَه ْنِم اَهيَلَو

 اَهجوُرُحَك َكِلَذَك وه َو ٍةَجاَح ِرْيَغِل اهِجوُرَخ ْميِرْخت هِرْيَمك همالك ْنِم َمِلُعَو

 . َكِلَذ وْحَنَو ِةَراَجَي ٍلاَم ِءاَمْئَتْسأَو ِةَداَي ايِعَو ةراَيزل
0 007 

2 2 2 

 - و

 مّدقَتِل َةَدَتْعُم جوُرْخلأ اهل َراَج تقّولآ قيضِل تال ِتَفاَح ْنِإَف ءَتاَم

 َكِلَذ ىلإ ُجوُرْخْلآ اهل َراَج ِتْفَوْلآ ِةَعَسِل َتاَوَقْلآ فَحَت ْمَل ْنِإَو ىا رخِإلا
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 « َعاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لَح يف ٌعاَنمإلآ ١ لا

 [ ٍءاَرْيِتْسالَ يِف ] لّصف
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5 35 0 
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 م

 نكي مل هب رام دي ذوي اق ناتي م 0

 وأ اَهجْوَر ىَلَع َضِرَمفَت نأ مكاَحْلا الن نم «ُمِكاَحْلآ َِلَع ضر لامه
 ٍنْذإ الب عوُجْولأ َدضَق هلع ْنإَف وب ُعِجْرَتَو َراَج اَهِلاَم ْنِم َنَكَْمْلآ يربك
 ْمِجْرَت ْمَل ْدِهْشُت ْمّلَو يفت ْمَلوأ هناَدْقيْسأ ىَلَع ْتَرَدَق نإ ظن ٍمِاَحل

 . ْتَعَجَر '"”ْثَدَهْشَأ ْن هأ نِإَو

 هع 236

 ءاَرْبتْسالأ يف لصف

 بّيَسب دم ةَمألَأ ُصصُنَرَ : اًعَْش و ؛ةَءاَرَبل ُتَلَط دع كَمْ َوَهَو

 2 ةدَتْرُمْلا وأ ؛ةَبئاَكْمْلاَك لح ِثوُدُخ ؤأ ءهِلاَوَر ؤأ يميل ِكّلُم ثوُدَخ

2 
 7 ع

 . ٍديَعَتلِل وأ محول ةَءاَرَب ِةفِرْعَمِل

 ب هو 07 ره ص .٠ ا .

 اَنُه ُهْعِضْوَمَو ُهلْبَق يِذَلأ ىَلَع خَسْنلا ضب يف ُمَدَقُم ٌلْصَمْلأ اَذلَهَو

 اَذإ اَهَّنأل ٠ ؛ٍحيحَص ُرْيَغ َوْهَو كَل هْجَو الو ءاَشَعَجَر ْثَدَهْشَأَو ْثرَدَق نإ : حَستلأ ضْعَب يف 00

 : هِلْوَق ىَلَع ْمُهِضْعَب ب َرَض َكِلْذلَف ُهلَدَب داَهْشِإلآَو . ةكرت يِفْكَي آل ٍمِكاَسْلآ ٍناَدْمبْسآ ىَّلَع ْثَرَدَق

 . نيم رْيَجُمْلأ . (ثَرَدَق»



 00١ َيِنيبرَشلا بيِطَخْلأ َدَمْحَأ نب انب

 اَهَقركْتْسَي ىَتَح اَهب ٌعاَتْمِتْسإ الأ ِهْيَلَع 0

 محول ةءاَرَب ىَلَع ُندَي اَم َلَقَأب َرَدق ُهَأل مسالا اَداَهِب اَدنَه ّصُحَو .ُبَسْنَ
 نم اقاقيشأ دا مشأب حاكتلا بسب صئرَتلا صحو وُدَعَتَو ركن ِرْيغ ْنِم

 : يأ ((تَدْحَتْسَأ نم و ؛ هلل َ يأس ان ام بابل يش ف لالا ءِدَدَعْل

 50 اتوا وأ بتي . رم ثزإ وأ ار هك : رقة

 ٌعاتميسالا) ةّيبنَملآ اَذَع اًميِف (ِهْيلَع لع لع مْرَح) َكِلذ وخَ ؤأ يبس أ ةيصَو لوب

 يناس امب (هتيبتنم )وَ دب رظنلأ ىَتَح آى ل م ل ل

 هر يلد ولت تاتا نأ بهو اب

 وبأ] (َةَضْيَح َضيِحَت ْنَئَح < لْمَح ِتاذ ُرْيَغ اَلَو ٌَعَضت َبَح لَّيَح ”لماح طوب ال الأ»

 ؛7؟98 :مَقَر 7574/7 ٌيِمِراَدلَأَو ؛ 4 : مُقَر 037/7 ُدَمْحَأَو ؛11817 : مُفَر 2148/5 َدُواَ

 ؛مِلْسُم ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 23790 :مْقَر 23١7/5 ُمِكاَحْلأَو ؛؟4/١١1 ُننْطَفَراَدلَو

 مَ 9 م 8 4

 ريغ ُهنع لاعت هللا َىِضَر ٌنوعف فاشل ُماَمِإلآ ساَقَو [١٠1مالا : مقر ةضهلاك ُيِقَْيَبْلاَر
 يحل

 هل

 هنأ ةييشصْلا ىف قالطإلا نم َدَحَأَو كلْمْل ثوّدَح عِماَجب َْيَلَع ةيِْسَملآ

 م و
 ا

 يف ُضِيحَت ْنَمِب ْتَسِيأ وأ ضحَت ْمَل ْنَم م ْتَقِحْلأَو اع لآ نيب َقَ
 ُيِقَهْيْا ئَوَر اَمِلَو «يِتأَيَس اَمَك ٌرهَش َوُهَو ءاَيلاَغ رْهّْطلَآَو ضْيَحْل ِرْدَق رابغ
 هَنَأ اًمُهْنَع | اَمُهْنَع ئَلاَعَت لأ َيِضَر رَمُع ِنْب ِنَع 4-1750 ؛فنصملا يف ةبيش يبأ نبا]

 اًهقنُع اذإَف اَهْيَلِإ تْرَطََ ءالوُلَج ٍمْهَس ْنِم ٌةَيِراَج يِمْهَس يِف ْتَحَقَو :َّلاَق
 ل

 َلَع زكي ْمَلو . وُ سلو اه نأ كلمت ملف ءٍةّضِفْلآ قيرنإ ل



  06١عاج يبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح يِف ٌعاَنقِإلآ «

 مس اس 6

 ِرْوُهّشلَأ ِتاَوَذ ْنِم ْتَناَك َْنِإَ 3 ٍةَضْيَحِب ٍضْيَحْلا ٍتاَوْذ ْنِم ْتَناَك ْنِإ

 عضَوْلاب لْمَحْلأ ٍتاَوَذ ْنِم ْتَناَك ْنِإَو ٠ طَقَف رْهَشب

 «سراَف يِحاَون ْنِم ةَيْرَق : َمْلآَو ميجا حنَقِب كالولَجَو ٍةَباَحّصلآ َنِم ٌدَحأ

 ا ْوَي ْتَحِيُف سايق ة ٍرْيَغ ىَلَع ٌيِلوُلَج اَهْيَ اَهْيَلِإ ةَبْسْنلَو

 ُهَيِْسَمْلا ِتَق .يفلآ فلآ َرَشَع ةَيِناَمَت اَهُمِئاَنَع ْتَمَلَبَف ءةَرْجهْلا نم

 لاخلا 1 َ لها عب كيو .يرع نقاتل ءاَهَرْيَغ

2 

 يزل م ةعزخل ل 0 ْرَح ِءاَمِب طِلتْخَي الكل هئاَمِل ةناّيِص اًهّوُطَو َمْوَح

 (ضْيَحْلا ٍتاَوذ ْنِم) . اَهُواَرْبت رييشأ ُبِجَي يل مآل ْيَأ ء(تَئاَك نإ) م

 ٍربَحْلِل ٍديِدَجْلا يف هْيَلِإ اَهِلاقَتْنأ َدْعَب ٍةَدِحاَو (ِةَضْيَحِب) لّصْحَي اه اَهْواَرْيَتْسأَف

 ٌتاَذ ُرظَنَتَو ءائاَنْنَأ يف ُببسلآ د َدِجْو يَِّلأ َةَضْيَحْلا ةئقب يفي لَ .ٍقباّسلآ

 اَمَك ِةَضْيَحْلا ةّيِقبب ةّيِقبب فَتكُي مل مَنِ هةَدَتْمُمْلاَك سيل ّنِس ىلإ د ةَلِماَكْلأ ِءاَرقَأل
 هت

 هه رام <

 ىَلَع َهَّلاَدَلأ َةَضْيَحْلا تِقْمَتْسَت رْهَّطلأ َهّيِقَب ّنأل ةَدِعْل يف رهط بِ ةيقبب يفتك
17 

 0 ا

 .ةاَريلا لع هَل ةَلالَد لَو «َرْهّطَلا 1 تقع الهو ٠ 2 ةَءاَرَبْل

 8ع 8ع ىو مسام هم نإ ه0

 ٍرفشب) لْصْحَي اَه قاربت يأت مس ذأ رتصل (روؤلأ تاو نب تا ذو

 . اًضْيَأ رْهَم برب ريتشُت ةروحَتمْلاَو هم لآ يِف اَذَكَف ءَةَرُحْلآ يف ِءْرَمك ُهَّنِإَف ءَطَقَ

 لْصْحَي اموري اق اَنِز ْنِم ْوَلَو (لْمَحْلا ٍتاَوَذ ْنِم ْثناَك ْنِإَو)

 محول َِءاَرَب ةَقرْعَم ٌدوُصَفَمْل َنَألَو ءقباَّسلآ ِثيِدَحْل موُمُحِل (عْضَوْلاب)

 .ٌكِلذب ةَلِصاَح َيِهَو

 ًأرهشب

0 2 2 
 0غ

 2و ع 1 عم



 و ا. وم رو ا. اواو ده ا. د .ام واو او ا« ا. اهو واه اه ادوو راو واع اش ا عللاو هاو وه ده هع دع او د هاع هاش » هاو او عده هاه

 َبِسُح ٍضْبَمْلأ َلْبََو َكْلُمْلأ َدْعَب َدْعَب هم ع ِءاَرْبَْس . آ ْنَمَز اَّضَم ول : ةيبلت

 ٍلضخَي ْمَل َنِإَو اًمُكُح ٌضوُيَقَم َكِلَدب َكَلُمنآ نأ «ثزإب اَهَكَلَم ْنِإ ُهَْ

 نم هون وأ ِءاَرْشب , ثكلُم ْنِإ َذَكَو هعْبَب ةَحِص ليلدب اًسح ل

 اذ اًمَأ . ضيقا َدْعَب : اَم َهَيْشَأَ مزال كا نأل ءاهيوُرل نب ِتاَضَواَعُملأ

 لَو .كّلُجْلا فن هب ٌدَبْحُي ال ُهَنِإَف ر راجل ٍنَمْز يف ًءاَرْيتْسالأ َيِرْجَأ

 فقول هب َدَتْعُي مل ضِقلا َلْبَقَو اَهِدَقَع َدْعَب ُءاَربتْسالآ ّلَصَحَو ُهَل ْتَبِهُو
 . ضَِقلا لَ اَهيِف ِكْجْ

 نو

1 
 0 3 م

 ام اًهنم َدَجَو وأ ْتَضاَحَف ِةَدَتْرُمَك اًهَوْحَن ؤأ ةّيِسوُجَم َةَمَأ ئ ٌرَيْشَأ وّلَو

 ف« ان رتل ضن تح ع ب ادن ل

 وع
 ىف ءاَربت َرْيَبْسال اَذَه فكي مل «هئاتثأ يف وأ َكِلَذ ِءاَضقْنأ َدَعَي ٌتَمَلْسُأ

 اريج ءاَرِتْسالآ يف ُدضقْلَرُه يِذَلآ عاتمتسالآ لح ُبِقْمَتْسَي ال ُهّنأل «ٌحَصَأل

١ 

 يز ع م ير

 هه
 0 7 2 وع 5

 أ هيت ال اسف حصة ةبتاكم يف ٌءاَرْبَبْسالا ٌبِجَي :عورف

 أ ِكْلُم ِدْوَعِل موُجشلآ نع اًهِزْجَع دي اهل ٍديَسلآ زيجفتب ْثَرَجُع ه2 م
 هه

24 4 

 هي يشل تحال هدا اَمأ ءاَهاَرَتْشَأ مث اَهَعاَي ول اَم ام َهَبْسَأَف ِهِلاَوَر

 ىلإ ْتَداَع ِةّدَتْرُم َةَمَأ ءاَرْبِتْسَأ ُبِجَي ذك ءهِباَب يف ٌيِعفاّرلأ ُهَلاَق اَمُك

 وَل اَذَكَو «ِةَبَتاَكُمْلأ ٌريجْمَت َهَبْشََف ِهِتَداَعإ مَ عاَتْمتْسال ِقْلُم ٍلاَوَرِ مالْسِإلا
2 



 7 6 م 1 َ 4 0 ا م

 ٌدّمَسلأ جور ْوَلَو زك امل اشنأ ٌءاَرْيَتْسالأ ُهُمَّرلَي ةنإف ّملْسأ مث دي أ لتر
 صدا < ص كيك رك وم رك

 دعب اَهَمْلَط نو رم م اَمِل ءاَرْبَتْسالَأ َبَجَو لوخُدلآ َلْبَق ُجْوّرلأ اَهَقَلَط مث ُهَنَمأ
 َدْعَب اَهَتِرْبَتْسَي ريم همي لَب «ةدِهْلا يف ارييسالا لدي هَل ثديعأَ هم < 65. يد - ومو

 ماَوِْإو هفاَكْعَأو ِمْوَصَو سافِنَو ضْيَح ْنِم تلح م دم اديس با

 ئرتشأ ولو ةدّرلأَو ِةَبَتِكلا فالخب ِكلملأِب ٌلِخت ال كِل
 هّنأل حاكتلا ِدَلَو ْنَع ِتُْملآ دلو ٌرْيمتي ويسأل تي

 .مكُحْلا سَ ِنِمَبلا ِكلحبَو دَلَو 3 هب ريت الو «قيلضأ ورخام ريل :؛ مكاو دولا دقني حاحا

 و
 00 سس

 م

 ٍةَلِع ؤأ جوز نِم ةيلاخ َيِهَو اًهقتعا وأ (دلولا مآ ديس ك0 .ك ه4 و سام رس سيفك هك عامك
 ْوَلَف ءاّهيف مّدَقَتُمْلا ليِصُمَتلَ مُكُح ىَلَع (ةَم ةَمَألَاَك) اًبوُجُد (اَهّسْفَن ْثأَرْيَبْسا)

72 

 تام اذإَو)

 هدي مو عك هز ولو حق

 .جوَرلأ قب ب ناَلوُعْشَم 58 2 انضتشالا لحل ءءَريتْس

 :ي ْنَأ ُهَل ٌروُجَي اَمَك ءٌحَصَألأ يف ِءاَرْبِتْسَأ ب اَهحاَكَي َُلَك يد
0021 

 . ٍلِحاَول َءاَمْلَأ َّنَذل ةنم َةَدَتْعُمْل

 لَو 0
 ل

- 

)6 9 

1 

 > م, عشكاذ * دما اها

8 

 و 2 2 2 :

 اَداََأ ْوَأ اَهاَعاَب من رْهْط ْوَأ ضْيَح يف ٍناَكيِرَش َةَمَأ َىِطَو
 تس

2 

 هم ا



 ١6 ٌينيبرشلا بيطخلا دّمْخَأ ِنْب ِدَّمَحْمِل ٠ ظ. 65 ه .٠ س5 60 هم 2ك م م اها ََ
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 [ عاضّرلا يف ]لصف

 ُلُجَولأ َدارَأَو ٠ م ا اََّنأ اَْنُطَي ّلُك ٍلُجَو ة َمأ ِناَنْنأ َّىِطَو وأ ءاَهَجِبوْرَت
 رقي مل ةَيِراَج َعاَب 5 ؛نيَصْخَش ني نتاع ناءارتشأ َبَجَو ءاَهَجِيِوْرَت
 :ةب قليل دمتي يشكلان لوقا هَلْ ابر اَيطَوب
 ذِإ «هيف بفالخ ْنِم هَجْو الآ ىَلَع عئابلا ُبَسَ د َتَبَيَو
 5 ون هلَلَع فال لالا :ةيلاملا ىف

 ا 0000000008 ْهَأ كل ُهنََلَو نو
 .ةقج طَو نو اف ذأ يل ةلدلو ذب هن هز نكن ذم لإ

 اَهَأَرئتْسَأ ِنْكَي مل ْنِإَ هَل ٌةَدَلْوَبْسُم ُةَمَألأ ٍتَراَصَو 6 اعلم كل عد

 2 7 َْلَع ضَرْمنف امه 3 نكْمَأَو يِرئْشُمْلآ اََتِطَو ْنإ الإ هم ُهنْوَك َنَكنأ
 تدل اوبس - ّرقَأَو أو ءلوُخُدلأ َلْبَق ْتَقلَطَم هَ َحَوَر ْوَلَو ؛ فئاَقلأ

 تَراَصَو ءِرِهاَطلاب لَم ديسلآ َقحَ اَمُهْنِم ُهَنْوَك َلَمَتْحُي مَ اَدََو
0 



0 

 ةيمدآلا : ْيَأ (ُهَْرَمْلا تَعَّضْأ اًذإَو) : َلاَقَف ٍلَوَألآ ٍنْكتلأ ين َعَرش ْدَقَو

 ف لَ اهيل ٍلاَصِنأ َلاَح رسم ؛ ًءاَيَح ةّيَحْلأ ََجَوَرُم وأ تناك َةَيِلَخ

 ْنَع اَيكَتُم وَلَو (اهِيَلب) .َكِلَذب اَهِغوُنب مكي مذ إو اَبيِرقَت ةْيِرَمَف َنيِِس
 .اًهِرْيَغ وَ ةَضوُمُحِب يدل ِنَع ِهِلاَصِْن ِةَْيَ

2 

 نم (اَهَدَلَو ْعيِضََرل َراَص اَدَلَو) : هِلْوق يِناَتلأ نك ىلإ َر واش اشأ َه

 ا
9 

 . عضو
 ٍروُمأ نات ةأْرمْلآِب َجَرَخَف

 د .ميجشلا ىلع ب ةعزخ تلم لجل اقع

 هَل هَرْكي نكلَل تاَعِئاَمْلآ َنِم ِءِرَْمَك ميرا هب عي مله
 يو ألا رب هدلع بي الب ةصشت يم حا

 هكون ْتَناَب نإ «ناَيَبْلأ ىلإ ُهَفُقَوَت ُبَهْذَمْلأَو لكْشُملا ئتنخلا :اهيناث

 ىَتنُحلا م غ اكن عيضَرلِلف ميرا تع ر مل ُهلْبق َت َتاَمْوَلَف ؛اََق الإ مرح

 . يلَوَمُمْلا ِنَع ُيِعَرْذألأ ُهلَقَت امك اَهِوْحَنَو

 اًمُهَنْيَب تيك ْتْيْكَي مل اَلَثَم ٍةاَش ْنِم ِناَريِعَص َعَضتزآ وَلَف ؛ :ةَميِهْبْل : اًهئلاَث

١ ١ 



 ا ٌينيبزشلا بيطخلا دَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحْمِل

 0 وع ع
 و 2 هم 00

 لضألا تكي تثني ْمَل اذِإَق ةَموُمَألأ م ٌعْرَف ةّوخألا نأل ؛اَمُهتَحكانُم لحن وع

 00 ل

 ذاك فاش هب ربع امك اَمَك ٍَأَْمْلآ َلَدَي اهب َرْبَ لَو كقيمَدآ» : :ب َجَرْخَو

 0 ٍمَدَع ىَلَع َءاَنب اًهَعاضْرإ َّر روض ٌرْصت نإ ٌةّينجلأ ؛ نلْوَأ

 ُرْخَي اَم عاَضِرلآ َنِم ٌمُرْحَي» :ليِلَدب بَسنلآ َوْلَي َعاَضَولأ َّنَأل ءٌحِجاّرلَأ

 َدْواَد وُبَأَو 5 : مُكَر 01١/١ لسمو : مَقَر 011 ُيراَحبْلا] «(بَسّشلأ

 ص

 َمَطَق ىَلاَعَت ُهْللَأَو [4737 :مْفَر 05/٠١ ناب ٌنْبََو م نحدد ذعر 191 : مقر 0337/١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛5701 :مُقَر 49/1 ُنَئاَسَلاَو ؛5000 :مفَر 221
 ٍ و ؟ سن و 3 بشل مري ال هنإف كَنيَمْلأ ' ل ةيحلا» : ب ا لأ نيب ا

 ةثالّثلأ ةّمئألل اًقالخ ٠ يوك امزخلاو جا نع وكم كج نب نب

 بَل َكِلذ 7 رخص َرهظ زل ام «ايرفت ينس عش لامك :بَو

 لبق ةَروُكذَملا رمل نبل بلح ْوَلَو يرخت وب تبي الق لفط وب ْمَضَْرَ
 يلا يف هن اصلا رع طل َرِجَوأَو اَهِْوَم

 اًعباَرَو اًكلاَث كرو و (ِنْيَطْرَشب) : لقب عيضَرلأ يف طرشي ب َم ىلإ را م

 مَ َعاَضَي الد :ٍربَخِل (نْيتنسلآ نود هَل َنوُكي نأ :اًمُهُدَحَأ) .ُهاَرَيَس اَمَك

 [04371/ : مقر ل١ 1/٠. مّلْيتل] ُهرْيَغَو [11+ /4] ٌحينْطَفَر اًَذلأ ُهإَوَر (ِنْيَلْوَحْلا يِف َناَك

 ُربَتعُيَو :(ةَضْوَّرلَأ» يف َّلاَق . ُهَعاَضتيُ أ رح مْ اًمُهَدْعَب َبِرْشَو اَمُهَعَلَب ْنِإَف
 ل

 ها اص 11 هرم

 رهشلا نم امْوَي َنيِثالث هَدَدَع م مَمَت ُلَوَألآ ُرْهَّملآ َرَسكْنَأ ٍنِإَف ءةّلَِألاب نال وحل



 اع نس ُةَعِضْرَت نأ يِنائلَأَو

 َنْهَدَلْوَأ َنْعِضْرب ُتدِلَولاَو#» آل : َلاَحَ هلْ َكِلْذَو ؛َنيِرْشِْلأَ ِسِماَّخْل
 7 الا ريا ووش 0 نم يَ نات ل

 . هِرئاظن يف اَمُك « عيِضَرلأ ٍلاَصِفنأٍماَمَت ْنِم . يلوح ادت : : هين

 : ىلا ةَمحَو صُمْلآ مالك ُرِماَظَو ثول هِماَمت لبق عَضتْآ نق
0# 

 س هس

 يف امك ُتَمْدَمْل َوُهَو مرح ةَسِماَخْل ةَعضَوْلَ يف ِنالْوَحْلأ مَن مت
 8 د

 ُ مسكت

 | نب هْيَلَع ىّرَجَو بيز

 . ميِرَْتلأ َمَدَع ِهرْيَغَو (مألآ» صن ٌرِهاَظ َناَك َنِإَ

 مل ْؤَل :اوُلاَق اَمَك ءِرّدَقُم ُرْيَغ ِةَعْضَر لك يف ٍفْوَجلا ىَلِإ ّلِصَي اَم َّنَأل

 .َّرَح ٌةَرْطَق ِةَعضَر لك يِف ٍتاَرَطَق ُسْمَح الإ ِهِفْوَج يف ْلُصْحَي
 2 3 ع

 :مقدل ٌمِلْسُم ىَوَر اَمِل (ِتاَعَضَر َسْمَح ُهْعِضْرُم نأ : يِناَثلآ) ّطْوَّشلآ (َو)
 ٍنآْرَعْلا يف ف ىَلعَت هلل ََْنَ ايف َناَك : اَهْنَع ئَاَعَت هلأ َيِضَر ةَْئاَع ْنَع 0

 ُلوُسَر يف ؛ٍتاَموُلْعَم سْمَحب َنْخِتف َضّرَحُي ِتاَموُلْعَم ٍتاَعْضَر َرْشَع

 مَل ْنَم َّنْهْؤَرََي ذأ َنْهْمْكُح ىلتي : ْيَأ ؛ِنآَْمْلآ َنِم ُاَرقُب اميف َّنُهَو ةككرت
 يِض هر ِكِلاَمَو ةَفيِنَح يب ُبَهْذَم َوُهَو (ةَدجاَو يفتت :( فو ؛خسنلا

 م

 ةغللا يف اَهَل طباَض ال ذِإ يفْرْعلب َةرهْطْبَض ِتاَعْضَر ُسْمَحْلاَو . اًمُهَْنَع هللأ

 مسح



6 
611 

 3 10 عي

 ىَضق اَمَق ؛ِةَقِرَسلَأ يف ٍزْرِجْلَك يفْرْعل ىلإ اَهيِف َّعِجَرَ عرس يف الو
 اًهِنْوَك ٍرابتََأ يف فال لَو ,الق إو َربَتْعأ ِتاَعْضَر ؤأ َةَعضَر هنْوُكب

 اًضاَرْعِإ سَْحْا نم لك َنْيَب عاضتزالآ ْعيِضَرلأ ملف وَ ءاقْرُع (ساَرَتم)

 مَ هلاَطأَو لفشل ضرما يلع ْتََطَ ولو وفا اَمع دعت يذلا نع

 ٍةَعِضْرُمْلا َلْعِف هيف ُربْي ب ع َعاَضَيلآ نأ َةَضْوَرلَأ لْضَأ» يف امك َدَدَعَت َداَع

 يل ةرجرأ وأ عا رمأ ىلع عققزا و اميل :ايثلأ ىلَع عضد
 ريس مس لا مس ل

 ُهَعَطَق ْوَلَو ءهِعطَق هعطقب ُدَْعي امك اَهِْطَقب َدَتْحُي نأ َبَجَو َكِلَذ َتَبن اَذِإَو ٌمئانَوُهَو

 همَف يف نذل َّنِم و ُةَعَمْج ام ِداَرِدْرَأ وأ فَي وأ ٍةَيِفَح ةَمْوَتَك ءووخَت وأ وِ
2 
 وه

 وأ 3 هديل َلاَط ْنِإَف ٌةَدَحاَو ةَعْضَر لكل لب ْدَّدَعَتَي مل لاَحلأ يف ٌداَعَو

 مضر لوحَت وَ ؛ ِناَتَعْضَرَم لَو ةَعْضَرَف هِمَف يِف يدَّتلَأ َناَك ْنِإَف هموت

 ةعضْوُمْلأ ُهن ةتَعطَق هنَعَطَق وأ يذَت ىلإ يِذَت ْنِم ٍلاَسْلأ يف ِةَعِضْرُمْلا ليوحَتب وأ هِسْفب 2
9 

0000 

 َدَدَعَت ٍلاَحْلأ يِف ْلَوَحَتَي مل نق كب دي مَ تاع من فيفَح 3
 ا دى هم

 اجيب غامد ذأ ٍميِضَول فوج ىلإ َلَصَوَو .ةعف 5 نبل اهني تي ولو
 هر
1 

6 
1١ 
 ع

 َرَجْوَأَو اًسْمَح اَهْنِم َبِلُخ وأ .تاَرَم سْمَح يف َكِلَذ ِْيَغ وأ ٍطاَمْسإ ذأ

 ٍةلاَحب وألا يف اًراَبتْغأ نْيَتَروُصلَأ يِف يف ٌةَدَحاَو ةَعضَرَف َةَعْفَد ٌعيِضََرلَ

 ةَدحاَوةَعْفَد ِهِفْوَج نإ هِلوُصو لاح بَل يِفَو يذلا ّنِم ٍلاَصِْال
 ذأ يلوح يف َعَضَو لَم ذأ هَل وأ امدح َعَصَو لَه ٍعِضَو يف كش

 .ٌعَوَوْلا ىَفْحَي اَلَو َركُذ اَمُمَدَع لْضَألآ َّنَأل «ميِرْخَت ب الَف اَمُهَدْعَي

 3 ردكم



 م

 ١1 عاجش يبأ ٍظافلأ لَح يف ٌعانقإلا «

 ْلِصَي ْمَلْوَلَف ةَدْعَمْلا َلِإ سْمَحْلا يف نبأ ُلوُصُو :ُتِلاَلآ ٌطْرَّشلَو
 . ميِرْحَّشلأ َتََ َُياَقَتَو اَهْيَلإَّلَصَو ْوَلَو «َميِرْحَت الف اَهْيَلِإ

 ول َرَثَأ الق ءهَدَضْوَرلأ» يف اَمَك اًيَح ٍلْفطلا ْنْوَك : ُمباَولأ ٌطْرَّشلأَو
 .ِتْيَملأ ِةَدْعَم ل

 اَمِهعوُرَْو اَمهِلوُصَأ ىلإ لْخَمْلآَو ةَعِض ةَعِض ةشّسنت ةَم رحل ل نأ ْمَلْعَأَو

 َتْدَجَوَو َكِلَ َتْمِلَع اَذِ ؛طَقَف ِهِعوُرُ ل 53 نمو اًمهيِشاَوَحَو

 يذل (اَهَجْوَو ٌريِصَيَو) ُهَمَأ َكِلَدب ةَعِضْرُمْلأ ريِصتف َةَرَوُكْذَمْل طودّشلأ

 ءبَسَتلِل ٌعباَت صَل نأ ؛(ُهَل 5 ةّهبش ِءْطَو ْؤ أ حاكيي ٌدَلولآ هْيلِإ ُبَسْني

 إ

 ُدْشتنَتَو ؛هتهج نم ةمْزُخ هب تي الف ي يِناَلَاَك ُدَلوْلأ ِهْيَلِإ ْبَمْنُي َل ْنَم اك
 ؛ عضل ني ْمأ بَسّنلآ َنماوُناَك # ءاَنَس طق ِهِداَلْوَأ ىلإ عيِضَولأ َّنِ ٌةَمْزْحْل 0 >2 هل

 مس 0 ام مح ل رو

 .اَهِتاَنَبَو ةعض عضم عا هيَ هيبألل هوو هاب ىلإ: مرَحْلأ يرست الف

 نم ٍةَمِضْرْمْل مابآ ريو ءوتخَأَو لطلاب جوتي نأ ةَمِضْمْلا جر

 اوصأ ئلإ مزخلا عيِضَرلِل عا 0 ص اَهِلوُصَأ ىَلإ ُدشَتنَت َةَمْرْحْلا َّنَأ نِم رم امل اًداَدْجَأ ِءاَضَر وأ بَسَن
 ؤأ بَسَت نم اَهُدالْوَأَو ؛ م ال ِهاَدَج عاَضَو ذأ بَ ْنِ اهئ ديِصَو

 وع أ 2 7 َ 6 2
 ريصنو ءاَهِعوُرُف ىلإ ُرِشََت ةمزخلا نأ نم رم اَمِل هِتاَوَحََو ُهتَوْحِإ عاَضَو

 سمو ا 658 يعاد 22000 ه2 تر مك ليو سس عع يكل
 ةمرحلا نأ نم َّم اَمِل «هتالاخَو هلا وخا ٍعاضَر ْؤأ بسن نِم اًهتاوخاَو اهتوخإ

 .اًهيِشاَوَح ىَلِإ يِرْسَت
 2 00 ا 70

 َكِلذ ىلإ ُريِشُب امك ءاهب َجوَري نأ َِْلَع ُعيَيَبَق َكِلُذ تْمِلَع اَذِإَ

 ه#



 1١ َينيبْرَّشلأ بيِطَحْلآ َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 مْوْحَيَو , اَهَبَساَن ْنَم َلُك ىلإ اه ٌجيورتلا عّضْْمْلا ىلع ُمُرْحَيو
 هر 7

 ئلغأ يجرم يف اك نع نرث هيلوو ضل نإ خ روت اَْيَع

 ُةنم .٠

 : ْيأ ايل ُجيِوَتلا» . لوُعْمَم ام من داّضلا ٍمْنَقب (عَضْرمْلا ىلع ٌموخي
 رشتنت (2) .نازقلا نصنب ب هيلع ٌمُرَْتق ءةَعاضَرلَأ نم مَآ انقل مر

 رم هيل ْتَبَسَتْنَأ ِنَم :ْيأ ء(اَهَبَساَت ْنَم لك ىإ) هن ةمزخلأ

 الإ يمتتي وأ لإ يِتنت نم َلُك ئلإ» :َلوُقَي ْنَأ ىلوألا َناَك :ةيين
 ِطباَضلآ َنِم ٌرَم اَمِل 'عاَضَر ْوَأ بسن

 هلع ع ّْ ١

 ُهَنأل عيِضَرلآ :ْيَأ ء(هْيَلِإ ُجيِّرَتلا» ةَعِضْرُمْلا : ْيَأ ء(اَهيَلَع ُمُوَْي ُهدْخَيَو)
 2 و 0 ,2 ٠

 الهي يدلل اهييول الصفا لك نعل ٌمولْعَم اَذلَهَو 5

 اًهْنِم يل ةَمْزحْلا َّنِإَف «ةنِم ِةَرْشَسُمْلا ةَمْرْحْلاَك ْتَسْيَل اَهْنِم ةَرْشَتنُمْلا َةَمْرُحْلآ
 .ِهْيلِإ ةَرِشَتْنُم ُهْنِم يِتَلآ ة ةَمْرُحْلَأَو ُهَناَيَيْمَدَقَت اَم ىلإ ةَرِشَْنُم

 اَمْهُداَْحَأ قال اَصَووأ َن نم لق ذإوٍركدلا «لو» ىلإ (2)

 ُهُجيِوْرَت اَهْيَلَع ُمُرْحَي :َب اف هيِخَأَك عيِضول : يأ (ِهتَجَرَد يف ناك ْنَم َنوُد)

 . هيشاوح لإ ْْشَتَْت ال ةَمْرُحْل نأ ٌدَماَمِل

 «(نىَلْعَأ ؤأ) :ُهَلُوَ د ةينَمل ةَلْمُجْلا ىَلَع َْصْمل َفَطَعَو

 يوزت اَهْيَلَع ُمُرْحَي الق ؛هئاَبآ " ٠ عضو : ْيَأ «(ُهْنِم َةَقَبَط) ىَلْعَأ َناَك ْنَم



 ( عاَجش يبأ ظاَفلأ ّلَح يف ٌعاَْفإلأ ) ليا

 ِتاَمّرَحُم ٍلْصَف يف َمَدَقَتَو ؛هئاَبآ ىَلِإ ُرِشَشَت ال ةَمزُحْلا نأ َرم اَمِل هْيَوَبَأ ِدَحَأ
 لإ جزأف ٍعاضْولأَو بتنلأب مْوَْي ام حاكتلأ

 أَو َنهِبلَحد ووسع هل وأ ءتاةلؤسسُم ُيْسَح 2 لُجَر َناَك ول :ةَمَِ ٌةّمتَت

 عيِمَجْلأ َنَبَل نأ ؛هَنب َراَص ايِاَوتُم : ولو عضو لك نب لِ عصر لَو
 َلَدَب ٍلْجَرِل ناك ْوْلَو «هيبأ ٌتآوُطْوَم ّنْهَنَأل لْفَطلا ىَلَع 12 َنْمَدَحُيَف ءةنم

 َنْيَب ةَمزُح لَه ٍَعْضَو لك ْنِم ّلْفِط م َعضَرَف ٌتاَوَحَأ وأ تاب تاَدَلوَتْسُمل
 يف َةَلوُؤُحْلََو ألا زوضلا يف ملل َةَدوُدَجْلآ ّنَأل لقط ٍلُجَرل
 وُمَأ آلَ هَدَم وُمألآ ٍطْسَوَب ِنَْي اَنْ اَمَنِإةَيِناَثلأ ةَروُصلأ

 ؟ةّوَسِن عَبرأبَ نيَنأَرْمَأَو ٍلُجَت زَأ ِنْيلُجَر ةَداَهْشِب ٌحصَرلأ ْتْبَتَيَو

 يذَّتلآ َنِم ٌعاَضْرِإلَآ َناَك اَذِإ اذه ؛اَِلاَع ِهْيَلَع الطلاب ِءاَسْنلآ صاّصِتخال

 ٍءاَمّيلأ نكت دي هيف ليَ الَق ٍراَجِيِإِب َّناَك ْوَأ ِءانِإ ْنِم بشل َناَك اَذِإ اَمأ

 ٌراَرَقإلَأ اَمَأَو .ِهْيَلَع عالطالاب دول صاصتخأ آل َنْهَّنَأل تاَضَخَمَتْمْل

 .اًبلاَغ ِهْيَلَع ٍلاَجّرل عالطال ِنْيَلُجَ ْنِم هيف دُب اَلَق عاضزإلآب
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 مئاِهَبْلاَو قيِفَّرلاَو بيرقلا ةقفن ىف لصف
 َُط 0 3 2-5 هَ

 مها نبا مح و 7 سهر ست و2 هر
 82 -- لك م ءهدليس #اّ مه .٠ هيج ٠ هام ع لس مس رس تس ل
 ّيِضمب اًهنِم طوقس يف اًهبس انتل لضفلا اذنه يف فنّصملا اًهعمَجَو

 40 كمه هم يس مم هرم 2 ممل .
 . ِهدْعَب يذلا نع لضفلا اذه ريخأت نتملأ خسن ضعَب يِف )000



 لح َينيبْرَسلا ٍبيِطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ؛ َنْيِدْوْلَْمْلأَو ِنْيِدِ دْيِدِلاَوْلل ةَبج هَبِجاَو لْهَألآ َنِم ن نْيَدْوُحَعْلا ةَقْفنَو

 دقت ِرْيَغ ْنِم ةَياَمِكْلأ بوُج َو ِناَمَّزلَأ
 22م همم مسه وخاص سس 2 7

 ٌلضلآ هب ُداَرْمْلآَو «بيرقلأ َةَقَْفَن َوُهَو ءٍلَوَأل مقل يف ّعّرَش َ
 وس سا 17 عض 01 2 3

 ةقفن () رارخألا ثانإَو روكذ نم (ِنيِلاَولآ ةَقْمَنَو) :َلاَقَق ؛عرملَ

 اَمُهْنِم لك ءاّمهيف عْمَجْلأ ةَمالَع َلْبَق اَم ٍضْفَخِب َكِلْذَك (َنيِدوُلْوَمْلا)

 . ينل هطْرَش ْرَِب سكعْلابَو ءوُصألِل عوُرفلا ىَلَع (ًةبجاَو)

 ف اَمُهْبِحاَصَو# : ىَلاَعَت ُهَلْوَف ٌمألآَو بآلآ ةّهج ْنِم ٍلّوَألا يف ٌلْصَألَأَو
 لَا ميلا فورم نيو ٠٠! يل دن نرش مذ ورمي

 اوُلُكَف ِهبْسك ّنِمُه ُدَلَوَ َو هبْسَك ْنِم ُّلُجَرلأ لكي اَم ُبَيْطَأ١ : ٌرْبَحَو ؟ ؛ مِهِتَجاَح
 ُيِذِمْرَتلاَو ؛9018 :مْقَر .584/» َدْواَد وُبََو 13 مكاَحلأ ُهاَوَر (مِهِلاَوَْأ ْنم

 : مقر ه1 هَجاَم ْنْبَأَو ؛ 7 :مقَر 2551/17 ْنَئ اَسسلاَو ؛ :مقُر / ٠-2١

50 

 َناّبِح ْنْبَأَو ؛1 47/7 نِمِراَدلأَو ٠/ ْنَقَمْبَبْلاَو ؟197- ١707 47 "1 /5 ُدَمْحَأَو ؛,؟307

 : مقر ا /9 (َْعَصْمْلا» ىف قاّرَرلَأ ُدْبَعَو ؛؟97١٠ 0١ : مُكَر «57 5 /" «نآمظلا دراوم»

 . [ُيِبَمَذلأ ُهََفاَوَول ةَححَصَو [ 4

 اَمُهَل َبْسَك ال ِنْيَدّللآ ِنْيَدِلاَوْلآ همت نأ لع اوُعَمْجَأَو : رِذْنُمْلا ُنْبَأ َلاَ
 ساو 2 و .ه 14 7 م 57 72 2

 مل نإ اًمهب نوقَحلُم ٌتاَدَجَلَآَو ُداَدْج : هلو دول ٍلاَم ىف ةَبِحاَو لام الَو
 7 ا سفو“ سر 3 ه هم ِ 1 عوم

 ُدَرَو ِدَوقلأ مَدَعَو ِكلُملَأِب قثعلأ يف اًمهب اوقجلأ امك «َكِلَذ ِموُمُع يف اولْخْدَي
 9 2 اًَهرْيَغَو ِةَداَهّشلَأ

5 2 0 



 ُلَح يف ٌعانفإلا » ١1

 يه ندع ٠ دعاوي ده دق. د. د .او ىو هو وا. واو ده يو واه فا. هاه اه د. د. ماه وام هاو وا. د. اه اه اوأو هاه واه ىو هاو

 2 همّ 00 9س هه 1 ماسلا

 ُيِراَتْبل] ٍناَحّيْشلأ ُهاَوَر «فورْعَملاِب ِكَدلَوَو ِكيِفكي اَم» :ِهكك هلؤقَو
 .[ ١ 215 :مقَر 119/0 نمو 55# : مقر 286 /

 و ة هم مر ثم 5 تلا يب 7 7 2ر5 م

 ٌرْضَي الَو م 0 انتي مل نإ ٍدالؤالاب نوقَحلُم ٌدافخآلأَو

 2 ب  هضص و 22 7

 ٍمِوُضْعَمْل ٍرِفاَكلأ هم 3 نم ٍمِلْسُمْل ىَلَع ُبِجَيَف ؛ِنيدل فالتخأ َركذ اًميف
82 
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 .ِةَداَهّشلآ ٌدَرَو قْيعلاَك ُةّيِضَْبْلا َوْهَو بجوُمْل ٍدوُجُمِلَو لوألا موُمْعِل ُهْسْكَحَو

 :اَريمْلاَك كِل َناَك لَم : يق ْنَِ

 فالتخأ َدْن ٌةَدوُقْفَم َيِهَو ءَةَرَصاَنُمْلا ىَلَع ينم َتاَريِمْلا َّنأِب : بيج
 0 .نيّدلآ

 خألاك «براقألا رئاَس ْنم امه ريغ «عو لَو ِلوُصألا» 2 َجَرَخَو

 قيل نكي مَ ْنِإَف ءءاَقرأل ءراَرخألا و ؛ةَكَحْلأَو َِحَلَ تلا

 َقَقْنُم َناَك ْنِإَو ديس . نع يه هْيَلَع اََقْنُم َّناَك ْنِإَف ءاََتاَكُم لَو اًضَعب
 ايَأَو ؛ِهبيرَق َُقَمَت هْيَلَع ُبِحَت ال ُرِسغُمْلاَو ِريْمُمْلا َّنِم الاخ أَوْسَأ َوْهَ

| 1 6 

 ؛ لكلا حك َوْهَف 4 ىلم مال ماقتل اقم ناك نك صقل

 ءيف اَمِل بل حلت بلا ىلع ثقف ند هَ اقفنُم َناَك ْنَِو
ََ 

: 251 . 30 00 0 3 0 6 ١ 
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 ا
 .ةاَساَوُمْلِل الْمَأ ٍَّ َ هْيَلَع ُبِحَت اق اَقِقْنُم َناَك ْنِإَو ؛هِدْيَس

 314 نإ

 ال ذإ قمت ُبجَت الق «َيِبْرَحَو ٌدَتْرُم ْنِم ُهُرْيَغ (مِوُضْعَمْل١ :ب ّجَّرْخَو



 ْرْعمْلا وأ « َةَناَمّرلأَو ٌرْفَمْلا : نْيَطْرَسِب ْمُهْنَمَفَت ُبِجَتَم َنوُدِلاَوْل اَمأَ
 هم هر 42 2 00 ا ًّْ 2 و وم 4 02و

 ْرَْفْلا : طَئاَرَش ناب مُهْنَقَفَن ُبِجَتَف َنوُدْوُلْوَملا مَ ُنونَجْلَاَو
 م

 . ُنونُجْلَو ُرقَْلا وأ « ُةَئاَمَّزلَآَو ُرْقفْلا وأ « ُرَعّصلَأَو

 (مُهتقَفت بف َنوُدِلَوْلا امأن) : هلْوَقب ِنْيََحآ ٍنْيَطْرَش ُتْنَصُملا َركَذ م 2
 حنَقب َيِعَو نام ُرََمْلا) .ِنْيَطْرَش ٍدَحَأب : ْيَأ «(ِنْيَطرَسب) عوُرَمْلا ىَلَع

 الق يتيح جايخالا قفل (َنوُُجَوُرقَمْلآ أ) ٌةَماَعْلَأَو التنالا : ياّرلأ

 َّنَأل ؛بْسك يوذ اوناك نإ «ِءالَقْعل ِءاَرَقَفْلل لَو ؛ٍءاكِصألا ءا قف | بحت
 وش

 مهتم ْتَبَجَو بسك يِوَذ اونوكي ْمَل نإَف لَمْ ة َردَقْلاَك بسكلاب َةَردَقَ

 َعْزَفْل َّنَأل جاّهْنِمْل ِدَئاَوَر»َو «َةَضْوَرلأ» ىف ذ رَهْظَألا لع عوُرَمل

 نشك تك م بنك ذي اهنب يلو فوزا أ رفاقي و

 2 2 ع مانع عب 1
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 اَعَأَو) : هلْ َنيِدولْوَمْلا يف َمَدَقَت اَم َلَع ةَداَيِز اًطوُرُش َركَذ من ع

 ٍدحاَوب : ْيَأ «(ًطئاَرَش لَن رشا ْىَلَع (مهتقفن ُبِجََف ني

 (ُنوُنُجْلاَو ُدْقَمْلا وأ ُقَئاَمَّلَأَو ُْدَمْل وَأ) .ْهِهْرْجَعِل (ُرَعَّصلَأَو ُرقفْلا) :

 10و ءاللل بنك يو ثك ذنب جت لق :نهجايشأ نحت
 . (َةَضْوَرلَأ» ين ُهَلاَق اَمَك ؟ ٌتْنبْلاَو ُنْبالآ هيف ٌءاَوَسَو ءِبَهذَمْلأ ئَلَع اونوكي



 ١5 » عاَجش يِبأ ٍظاَمْل ٌلَح يف عا نقلا «

 هوه 6م هم اه راع دو دفاعه و ده واو د « و ده ىو هه هو سه هلو هده ده هاو ا «ه عداه اه و هاه هاو هاه و اها. هوو. هاهو

 اَمُهْنِم ِهْيَلَع ُبِجَت ْنَميِف ِراَسَيْلأ ٍطاَرِيْش ذال ُتمَصُمْلأ ضّرَعتي ب مل :ةيبْنَ

 كيفك ام يِذخ» : للك هلؤقل ةَياَمكْلَأ بيرل ةَفَمَت يف ف ديَتْعُمْلأَو .حوصْو

 :مقَر .159/0 ٌدِلْسُمَو 45855 :مقَر 5/10 ٌيِراَخْمْلا (فوُرْمْلاِب َكَدَلَو و

 . ةّرجاتلأ ةَجاَحلأ عفَدل ٍةاَساَوُملآ ليبَس ىَلَع ُبِحَت نيكل

 نبأ هب َحَّدَص امك ةعابشإ ُبَجَيَو هتَيْغَرَو ِهَيَداَهَرَو هّئِس ىف ُهَلاَح يتعب و

 02 ١
 ٠ سد وي

 م م2 79 12 م م 1 2 0 هم 1 72

 ةَجاتخأ ِنِإ مداخ ةنؤُم ُهل ٌبِحَيَو .ترغلأ 9 بِي امك مذالا 4 حي
 ل لآ و ل

 7 ب هك هدا سا مس 8

 . ةّيوُدأ ُنَمَتَو «بيبط ةَرْجأَو هب نّيقئال 0 و ةَوَسِك ْعَم

 0 ص ََء هع
 ملا دع نَ ِناَمَّزلَأ ٌيِضْمِب طَقْسَت عَ اهم رك امو ةقفتلأَو

 ةقفن فالخب ءْنَلاَر ُْدَقَو ِةَّرِجاَتلأ ةّجاَحْل عفذدل َتَبَجَو و اَهّنأل ' 2

 و بألأ ىلَع ٌمَألآ ِتْضَرََبْسأَو ءٌمِكاَح هم نكي هلو انك

 ل لماحلا َةَقَمَتَو ءاَهل عوج ُرالَف ْدِهْشُت مل اَذِإ مَ ؛ ُهْتَضَرَفَتْسأ اَم ٌءاَضَق هّْيَلَعَف
 هر

 وو

 ّيِ ْتَناَك امل ةَجْوَّزلآ َّنَأل ءِلْمَحْلل قمت اَنْلَعَج ْنِإَو ءِفاَمَّزلَأ ّيِضْمِب طْقْسَت



 مام اد. ده راو د دعاه .٠ ىو. او اها. هو سام يه و و ده دفق واو ده ده هاف واه هو يام ده وده ع هاف هعاقأق ساو هاه هاو

 ار 1 هج يضل نرجو الامه جيم
 وأ رِغّصلأ اَمِهِعْرف ٍلاَم ْنِ م ةَمَمَتلأ ْذْحَأ ٌدَجْلاَو بَذالَو ءالْثَم ٌتئاَغ ُه وُبَأَو

 لَو ِلاَمْعَألَ ّنِم ُهَقيِطُي اَمل اَهَل د هر راَجيِإ اًمُهَلَو ةيالوْل مُكُحِب ٍنوْنْجَمْل

 ع زخأت

 هلصأ ٍلاَم نم نبال لَو هْيَلَع اًهتَقَمَن َتَبَجَو اذِإ هَلاَم ص ملا اهذخأت

 ٍةَعْنَصَِحْلَص اَذِإ ٍنوُْجَمْلآ د هيبأ َراَجِإ َنِمَّزلَأ َنْبالأ يِضاَقْلآ يوب ٠ ؛ِنوُنْجَمْل
 3 سعر 22

 ُنَبَْللآ :رضقَو ْزْمَهِب َوْهَو ايلا اًهِدْلَو حضْنِإ مالا ىلع بججَيَو «هتقمتل
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 ل ئَوْقَي ال ُهَّنَأ ؤأ ءاَبلاَغ هِنوُدب شيعي ال َدَلَول نذل ءةدالولا َلَوَأ ُلِزََنلَ

 هيبتا وأ مألآ ا ْدَجوُي هَل ْنِإ ابل هِعاَضوإ دب مث ؟وب الإ هيب يب هَ ُةَْشَت

 هِلاَم ْنِم ِةَرْجَألَا ُبَلَط اَهَلَو ءِدَلَوْلِل َءاَقْبإْعاَضْرإ اَمُهّْنِم ِدوُجْوَمْلا َْلَع َبَجَو
 ربجت مل ةييجألاَو ألا تن جف نو قف ُهمَرْلَت مف َّلإَو لاَ هَل ناك اك نإ
 مترساعت نإو إو : يلاَعَت هلؤَقل ِهِعاَضْرِإ َلَع هيبأ ماكي يف تناك نو مَ

 ©ه تيص صا مال هد رجم 0 م 2 هه عل ل

 نإف ءٌرُساَعَتلا لّصَح تَعتْمُأ اذإَو [* :ُهيآلآ /قّالّطلا ٌةَروُس 50] 4م ْعِضراسُف
 ريو مد هم يك ل 1 211 2 ص 0 2 م .٠ ةهءش
 دوج عم اهعنم هل . ٍعيِضَرلا يبأ ةحوكنُم : َيِحَو ِهِعاضْزِإ يف َتَبْعَر

 ُقَفْشَأ ِهْيَلَع اَهَّنأل دلو اًراَرْضِإ هيف َّنَأل «َنودتْكألا ُهَحَكَص اَمَك اة
 ام

 ٍةداَيِز ىلإ ه هيف تَجاَتْحأ َنِإَو ٍعاَضرإلل اههتقفن ُداَرَ و ُحَلْضأ هَل ل

 .اًهتج اَحَو ٍةَأْرَمْلا لاح ُلَتْخَي ال عمت َرْدَق َّنَأل ٍيَذَعْل
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 ١5١18 » ٍعاَجش يب يبأ ٍظاَفْلَأ لح يف قال «

 ممم

 « ةَبِجاَو مِئاَهَبلَأَو قب َقْيقَّرلَأ ةقفن

 : هلو مِئاَعبلاَو قل ََُم هن اَمُهَو .ِنيَرخآلآ ِنْيَمْسِقْل يف عرش 2
 مينا ٍرَبَحِلَف ُقيِقَّرلَأ اًمأ (ةَياَمِكْلآ ِرْدَقِب ٌةَبحاَو مِتاَهَبْلآَو ٍقيِقَّرلأ ةَقْشَنَو)

 ؛1711 :مقَر 0157/٠١ َناّبِح ُنْبَأَو 49 مقر ةكخأَو 41037 مقر 17584 /*

 ماَعَط ٍكوُلْممْلِل /١9719[: :مَقَر 2448/9 ِقاَّزَرلأ ُدْبَعَو ؛؟9060١ : د 01" نفت

 ٌرتحَت و اَمْدَأَو اًماَعَط هيِفْكَي .«ٌقيِطُي آل اَم ِلَمَعْلا َّنِم لكي اآلَو ُهَوْش

 يلع لاَ مة لح تاز عَ ةاََّزهَ يف هَ

 َجاَتْحآ اَذإ ِهَتَراَهَط ِءاَم ُءاَّرِش ديس ْىَلَع ُبجَيَو وُ ُرئاَس اَذَكَو ةَوُسِك

 ىلَع (ِرَصَتْحُمْلا» يِف ّصْنَو فَجاَتْحَأ ِنِإ هِمَّيَت باّرث ُءاَرِش اَذَكَو هَل

 قرع وأ صوب قم حسم وأ ايت ُةَقِيِقَر و َناَك َنَو ؛ِهعاَبْشِ بوُجُو
 يف ْكْلُمْل ِءاَقَبل اقبآَو اًراَعَمَو اَرَج َو َةَدَلْوَتْسُمَو | اَرَبَدَمَو امر ئَمْعَأ وأ

 بيبا يلا بق لو فلا ٠ مدن .قياتلا ريل موُمُعِلَو عملا

 ةَقفَن ُهُمَرلَت اَذَهِلَو ؛بْسَكلاب هلالقتسال ديس ىَلَع َكِلَذ ْنِم ٌءْيَش
 لاَ يو قَتَلَ ةباتكلا ديلا حمي مَلَوهََْرجَع مح 7

 ىَلَع اًهَبَقْفَن انْيَجْوَأ ْتْيَح َةَجَوَّرْمْلأ ٌهَم ٌةَمَلآ اَذَكَو .اًهُدِفَتْساَف لقّتلا

 نخل

8 

 همر أ هر نا هر 007

 لب ؛ِهتَرْسِكَو ِهماَعَط ٍسج ْنِم ةَروُكْذَمْلأ ةيافكلا ِكِلاّملأ ئلع ّبِجَي الَو

 مِهْدَأ ٍبِلاَغ ْنِمَو كِل رخو ِريِعَشَو حم نم لبا يبقَ توف ٍبِلاَغ ْنِم

 رّبخل ؛يفوُصَو ٍنْطَق وحن ْنِم ْمِهتَوْسِك ٍبِلاَغ ْنمَو ءِنْمَسَو ٍتْيَر وخن ْنِم

 :مَقَر 1/4 ُنِقَهَْبْلاَو ؛5١1 :مَقَر «(َيِِفاَّشلآ ُدَتْسم١] هع ئَلاَعَت هللأ ّىِضَر كيفاش



 يه دو او هاو دع ا.ه ع اواه عواد ىو. رواه ع اع دق هداف ارت هع قده هو اوأاقو عاق د عاس عاق هاو و هو دع دى دع هاه اه عداه دو و واعلام

 نَدْنَع ُفوُدْعَمْلاَو :َلاَق «ِفوُرْعَملاب ُهَ هنو َوْسِكَو ُةَنَقْفَ ِكوُلْمَمْلِل» :[ة 6

 هْيَلَع ُقِقْنُيَو ءوِراَسْعِإَو راسي يف ديا ٌلاَح يَعاَريَو هِدَلَبب هلْثمل ٌفوُرْعَمْل

 لَو رحب دي مل ْنَِو هقبق ةبِقَرَل ةَروَعْلأ تس م يِفْكَي الَو ءاَمِهْيَكلُم ِردَقب ٍناَكيِرَشلآ

 :ةريَغو لَا لَ امك اند اذنه يقتل لالْذإلا نم هيف اَمِل رب

 ةَباَفِك طَقْسَتَو .«بلْطَمْلا» يف اَمَك َكِلْذ ُهَلَ اَموُحَنَو ِناَدوُسلأ داب اّمَأَ

 هيف ِهنْذإ وأ يِضاَْل ٍضاّرتْعأب لإ هْيَلَع اَنْيَد ُريِصَت الَف ءِناَمَّزلأ يقم قل

 ُهَلاَم اًهيِف يِضاَقْل ُم ايم .ةياَمِْلاب اًمِهِبوَجُو عماَجيب ٍبيِرَقْلآ عمتك 5 ةَقفتُك َضَرَتقَأَو

 هيب ب يِضاَقلأ هرم َلاَمْلَأ َدَقَف نإ ٠ هْيَلَع ٌبِحاَو ٌّقَح ُهَّنَأل َباَغْو آد

 ريت منَ ء يضل رج لتي مل نإ مرر اف قاتغإ أ هيَراَجِإَو

 قيِفّرلأ يع اَمَأَو ؛ ٍلاَمْلأ ِتْيَب نم ِْيَلَع ََمْنَأ َدَحَأ ِهِرَمْشي ب مل ْنِإَف ُهَعاَبُةَتَراَجِإ
 ص هه و ْط نإ

 ع 2 2 3 م 2 7 ٠ يع 9-30 سمس رىعو ب ها 17
 هَلاَق امك َيِهَو ملكتت اًهنال كلذب تّيمس .ةميهب عمج ءِئاَهَبلا نم

 لك :اًهاَنْعَم يِفَو . .نقت . رْحبْلَو ربل ٌباَوَد ْنِم ِعَبْرَأ تاَذ لك : ُيِذِمدتلَ 2

 ٍرَبْحِلَو ءحوّرلأ ةَمْز ) اَهُيَقَسَو اَهْهَلَع ِهْيَلَع ُبِجَيَق ؛مَّرَتُحُم ٍقاَوَيَح

 ّنبَأَو ؟5 : مُقَر اا /4 مِلْسُمَو ؛؟؟5 :مقَر تر ٌيِراَحْبْلا (نْيَحيِحَّصلَا»

 ِتَلَخَد» : [04 :مُقَر ,كالهرا هيَرْفُمْل بدآلآ» ين ُيِراَخْبْلَو ؛ 00 ل07٠ ناَجِح

 ٌشاَّسَح ْنِم لكَ اهْنَلَ زأ يح الو اَهْنَمَعْطَأ يحال اَهْنَسَبَح ره راي ٌةََرْمأ

 اَهلوُصُو بدل ِةَياَمِكِب ُداَرْملأَو . اَهُماَوَه : ْيَأ قو هاب رض درا

 وين



 ظافلأ ّلَح يف ٌعانقإلا » 6

 . َنوُقْيطُي ال اَم ِلَمَعْلآ َنِم َنوُهّلَكُي لَو

 اَهِيْلَحُي ْلَي اَهْفَلَع ُهُمَوْلَي كف ءِسْمَخْل ققِساَوَفلأَك ُهُرْيَغ مرَبْخُمْلأب َجّرْخَو

 َةُواَد رْبَأَو ؛؛ةهه : مَفَر 1648/* ٌمِلسُمآ رَبَحِل اًعوج َتوُمَتِل اًهُسْيَح هل ُهَل ُز ُروُجَي آَلَو

 َبْيَش يبأ نب أَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو .1504 :مقَر ,77/+ ُيِذِمَرَتلاَو ؛؟1816 : مقر 37/3٠٠١

 ُيَئاَسَنلاَو ؟١١٠1 :مَقَر «447 /ا/ ؛ِناَميإلَ بَعشا يف ٌيِتَهْبَبْلاَو ؟؟0979 :مُقَر

 ؛11710+ : مقر ء17 /4 ُدَمْحَأَو 4917١ :مُهَر 30٠058/5 هَّجاَم ُنْبَأَو ؛ 5508 :مُقَر 5/0

 7175 /3/ َثيِناَرَبَطلَأَو 41119 :مَقَر 57 : ةَحْفَص ٌيِسِلاَيَطلُأَو ؛ :مَقَر 2117/7 ٌيِمِراَدلَأَو

 مَتلَتق اذِإ» :[114 :مقَر «كالا“/١ يميل ل مَ و6/4 ُداَّريْلاَو ءالكا4 : : مكر

 يف ُمِكاَحْلأ ُهَرَبْجَأ ُلاَم ُهَلَو َرِكذ اًمِم ُكِلاَمْل م عتتنآ أ ِنِإَف ؛2ةلْيِقْلا اوُئِسْحَأ

 هب روزي اع وحن أ أهل عيب : روم ثان ٍدَحَأ ىَلَع لوُكأَملأ ٍناَويحْل

 ْمرْحَيَو ٠ تَلَعوَأ عيب :ِنْيَرْمَأ دَحَأ لَ ِِرْيَع يف َربجَأَو ؛ خْبَذ وأ ءتفلع وأ

 هب , ْمِكاَحلأ 6 ُهَرَمَأ ام ٌلَعَفَي ل نِإَ لكم َّ ٍناَويَحْل حْبذ َنَع يفتلل ُهْح

 َعاَب ٌلاَم هَ ْنكَي ْمَل نإ ُلاَكْلَأ هيِضَنَقَيَو ُهاَرَ امل كَ يف هن با
3-9 

 ٍلاَمْلأ ِتْيَب ىَلَعَف َكِلذ َرَّذَعَت ْنإَف هْيَلَع اَهاَرْكَأ وأ اَهْنِم اًءْرُج وأ َةَباَدلآ ٌمِكاَسْل 3 6

 َنِم) ْمُهَمَلَكُ نأ مِئاََبْلاَو قبقّرلآ ِكِلاَمِل ُروُجَي ال :ْيَأ «(َنوُفّلَكُي الَو)
 حبِحَص١ يف يقل ين لَ يتلا دوو هلع مودل( الام لمعلا

 لوصخ عماَجب ُمَئاَهَبْلا ِهْيَلَع َسيِقَو ءٍميِرْخَتلِل َوُهَو 21777 :مفَرآ ؟مِلْسُم
 رص

 فه



 ١5١ ٌينيبرسلا اوَحْلأ َدَمْحَأ ِنْب اككحنا

 ماو د. ا. انا. دي اق دف دة. د. د. ده اىعافم هو سه هدى وياه دهم هاه وأو هاهو و اهو ده سوا. واه د .اف و ا. ا.د. هاو واه جاه اوه

 يي ام الإ لَمَحْلا نم ِهِقبِقَو فيِ ديس زوجي ا١ل : (ةَضْوَرلَأ» يف لاق

 ُرَجْحَي مث ِنْيَمْوَي وأ اَمْوَ ْيَلَع ُرِدْقي لَمَع ُهَمْلَكُي ْنَأ ُروُجَي الَق ءهْيَلَع َماَوّدلَ
 وود

 . ةلك
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 ْوَأ لْمحْلا ليفت ْنِم ُةَقيِطُت ال اَم َةَباَدلآ ُهَفيِلكَت ِْيَلَع ُمُرْخَي :اًضِيَأ َلاَقَو
00 

 ع 0 5 ايد
 ع

 سوا
 اها
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 35 6 ]| نب ا 3 : 1 1 سو ام

 ٍدَلَوَك ُهُؤاَذِغ ُهّنَأل ءاَهَدَلَو ٌدْضَي ام ِهَتَباَد نبل نم ُكِلاَمْلا ٌبْلْحَي آل :ٌةَمِيَت

 ريغ ِنبَل ىلإ هب َلِدْعَي نأ هلو ءاَهِدَلَو ّيَر ْنَع َّلَصَف اَم ُبْلْحَي امنِإَو قمل
 ٌدْصَي َناَك اَذِإ ُبْلَحْلأ ُروُجَي الَو ؛هّمَأ نيب ُقَحَأ َوُهَ لَو فَاَرمَتْسآ نإ هم

 اَمُّضَي هَل ْنِإَف ءاَمّدُصَي َّناَك اَذِإ اًضْيَأ ٍبْلَحْل ُكْرَن اَلَو ءاَهِفَلَع هّلِقِل ةَميِهَبْلِب

 يف ُعَدَي ْلَب ءِبْلَحْلا يف ُبِلاَحْلا َيِصْقَسَْي ال ْنَأ ُنَسُيَو .ةعاضإلل رك

 لضأ ْنِم فولاذ ْمْوَْيَو ايف ّلَعل ُءَراَمْظَ نصي أَ اي : عزضلا
 . ٌيِنْيَوُجْلأ ُهلاَ

 رد ةراوُكلا يف لَمْ :آ قي نأ لع ِكِلاَم َلَع تحب
 هر

2 

 : لبق ْدَقَو : همياوالق كي لع تيد ع فيم نإ ا

 ٌرَعْلا دوُد كلام َْلَعَو . اًهْنِم لكي ة َراَوكْلأ باَبب اهَقَلَعُيَو ةَجاَجم ُهَل يِوُشَي



 « عاَجش بأ ِظاَمْلَأ لَح يف ُعاَنْفِإلا» فش

 ةَلاَم هيف عاتي ءٍةَدئاَف ِرْيَمب َكَّلْهَي لعل هلكأل ُهئيِْخَت وأ توت قروب ُهَفَلَع

 [َكَلَم] ُهَكَلْهَأ ْنِإَو هلو لوس دج سّشلب هيف ُوُجَيو ميل

 . لوكُأَمْلأ ِناَوَيَحْل حْبَذك «هتَدئاَف لوصحل

 ئىلَع ُبِحَي ال ٍراَدَر ةانقك «هيف يال ام "خبز 4 هيف اما هب َجّرَخَو

 و :كِلذ ناسالا لع تحب الو لام يمك كلن اَمُهَتَراَمِع كِلاَمْل 2 201 7 1 2 ار 0 روعي

 .ُهَل هَرْكُيَف «باَرَخْلا ئَلِإ ئَذأ اَذإ الإ اًهُكْدَت ُهَرْكُ

 ايل َرَدَق اذ ِهِسْفَن ئلَع ٍناَسْنِلِل كن ةَقَقتا: :ِنيَمْسِو ىلع ةَقتلاَو

 «ُوُحَت ْنَمب مَ َكِسْفَنبَدبأ» :كي ِهِلْوَعِل ريع عفت ىَلَعاَهَمَدَقي نأ ِيَلَعَو
 : مَقَر 25947/7 لسمو 0“: : مكر ا نْيَمْلَ نود ٌيِراَخْبْل اَهَرَكَذ ةَّضِق هيف ُتيِدَحْلأ]

 34 هيل سس سس

 ّلاَق ريغ ٍناَسْنِإل ىلَع ُبِجَت ةقفنو [873709 :مقَر 2378/4 َناَبِح ّنْبَأَو ؛ 910

 َدروُأَو ؛ ْكَلَجْلاَو َةَباَرَقْلاَو عا :ةثاللَث اَهبوُجُو ُتاَبْسَأَو : ٍناَحْيَّشلَ
 و نا هر 0 000 07 .٠ هر 07

 ِناَروُدْنَمْلا يحض هالو َيَدَهلا :اًهنم ءٌدَّوَص ةثالثلا هذه ىف رّصَحلآ ىلَع

 اَهْنِمَو . ِءاَرَقفلِل اًمهيف ِكْلُمْلا ٍلاَمِتْنأ َعَم يِدْهْمْلاَو وال ىلع امه نإ

 َمَدَقَو ءِكِلاَمْلا َْلَع ُهْنَقَفَن ْبِحَت ناكل لبق لولا دن َدْعَب | ارم ُبيِصَن



 (١ ٌتِنيِبُرْسلا بيطَخلا َدّمْحَأ نْب ٍدَمَحُمل

 نقتل وألا َلَعَو» : ىَلاعَت ِهِلْوَقِل َماَتلآ نيِكَدتلآب (ُةَبِجاَو اَهِسفَت نم ِةَنُكَمُمْل

 ىف هللا اوقّنأ» :رَبَحَو [0* :ةيآلآ /ةَرَقمْلا ُهَر وُس 11 © ٍفوُرعملاب نمت نموسكو

 ْمَكْيَلَع َّنُهَلَو يآ ِةَمِلَكب َنُهَجوُرُم كللْخَتْسآَو يشأ هللأ ََناَم اب نم ردح مك

 َْواَم وُبَأَو ؟1518 :مُقَر 2887/51 ٌمِلْسُم ُهاَوَر .«فوُرعَمْلاِب نه 0 و َنُهَقْرَ

 11 : ةحمَص ٍليَمح ُنْبُِبَعَ ؛501/4 :مقَر 031١737 /7 هَجاَم ُنْبَأَو ؛1908 :مقَر 4/5

 اهل ِةَر رجلان لباقي ام بحي اَهَلَ َكَلَم اَم ْمَّلَس اَنْ «[118 :مَقَر

 َلَصَح ْوْلَو هب اوُحَّرَص اَمَك مؤيب اَمْوَي : اَهَقاَفْحَتْسَ بوُجْؤْلأب داَرُمْلأَو
 وَ تبع ْتَبَس َنيِكدَتل لَهَو طق اهي وُجُو ْهاّطَلأَف موي ءانأ يف نيكل

 ٌبجوُي ُهدَذل ءِدَقَعلب ٌبجت ” الق «يناَثلأ اًمُيُيَجْوَأ ناَهَِحَو هيف ؟ ارش

 ل ُدْقَعْلاَو ٌكَلوُهْجَم اَمّنألَو نْيفِلَتْخُم ِنْيضَوِع ُبجوُي ال َوْهَو ِْهَمْل

 َّيِهَو اَهْنَع ىلاَعَت هللا َيِضَر ةّشْئاَع َجَوَرَت للك ُهَنأَلَو الوُهْجَم الام ُبِجوُب

 رك الع لأ هلأ ف ؛ِنيَتَس دعب اهب َلَخََو «َنيِس تس ّتْنِب
 :َاَع ضرْعَت مَل ْنِإَف ركع لَو وال ُهَقاَسَل اَهَل اًنَح َناَك ْرَلَو ءلوُُدل
 ْنِإَو ويم مقا ْعِتْمَت ْمّلَو اَهبَلَط ْنَع هِتوُكُس َعَمَةَدُم ُهئَجْوَر

 يخت هل نقع 00

١ 1 
3 
00 5 

  2اع ١(.
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 اك دق كلا لِي ون نيج نا
 هكا بَ ميل َةَرهظُم ٍمِكاَحل ىلإ َرْمألا ِتَعَفَرَو ههْيَلَع اَهِضْرَع

 نم ايش ْلَعَفَي مل ْنِإَف ُلكَوُي وأ ٌءيِجَبَف ِلاَحْلِب ُهُمِلعُي ج جْوّرلأ ِدلَب مِكاَحِل



 ٍناَكْمِإ نيج نم هَلاَم 3 يضاقلأ اًهِضَرَف هلوُصو ٍناَكْمِإ 7 ١ ضَمَو ِنْيَرْمألآ

 .هِلوصُو

 َّنَأل ءاَمهِجاَوَْأ َلَع اَمِهيِلَو ُضْرَع ٍةَقِاَرُمَو ٍةنوُنْجَم ٍةَجْوَز يف لاَ
 :ْتَلاَمَف ِنيكدّتلأ يِف ٍناَجْوَّرلآ فَلَتْخَأ ِوَلَو ؛َكِلَذب ُبَطاَخُمْلا َوُه َىِلَوْل
 .ُهُمَدَع لضألا أل ؛ِهنيِمَيب َقَّدُص ىّسَب اآلَو كنا اَذُك ِتْفَو يف تْنكَم

 2 ؛ِهِلاَح بَسَحب ٍجوّزلأ ىَلَع هوم .ٍةَجورلأ قم : ْيَأ «(َيِهَو)

 نم «ةّياَتِكَو َّهَمَأ ْوَلَو هتَجْؤَرِل ِهّْيَلَع (ِناَدْمَق و اًرِسوُم) اًرخ (ُجْورل َناَك ْنِإ)
| 

 وأ ٍريِعَش وأ ةَطْنج ْنِم اَهِدَلَب توُق ٍبِلاَغ : ْيَأ ؛(اًهِتوُق ٍبِلاَغ ْنِم) . بحل

 يذلا ىَرقلاَو يِداَوَبْلآ لفأ ّقَح يف طِقألا بِجَي َّتَح َمِرْيَع ْوَأ ِرَْ
 رع

 و

 ةَرطفلأ ىلَع اَساّيِقَو ءاَهِب ٍروُمْأَمْلا فوُرْعَمْلأب ة َرَشاَعُمْلا ّنم ُهَّنَأل ُةَنوُداَتْعَي

 ّنِم) َكِلذ َعَم (اهَل ُبِحَي 2 . بِلاَعلا ىَلَع ئَرَج َرَج ٍدْلبلَا ٌريِبَلَم ة َراَمكلأَو

 دبدَو نْمَسو جبس تر ءدَلَبْلا بِلاَغ مذأ ْنِم

 [15 :ةيآلأ /وامتلا روش 4] 4 يفوٌرْعمْلاي َنُهوَرْتاَع #9 لَن ِهِلْوَِ ؛َلَحَو ِرْمَت

 ل اَئِلاَغ ُماَعّطلأ ذِإ ُهَدْحَو رْبُخْلا ىَلَع َرْيّصلآ اَهُفيِلكَت ة َرَشاَعُمْلا نم ربل
 َنوُمِصظ ام ِطَسْوأ َنِم ا :ىَلاَعَت ِهِلْوَق يِف سابع نبأ َلاَقَو ركاب
 زبخلا :َرّمَع ُنس :أ َلاَقَو ؛ ٌتْيَّرلَأَو ٌريَحْل [م9 :ةيآلأ /ةَدِئاَمْلأ ٌةَروُس ” ه] * كيل

 نم ٌةداَعْل هب ب ترج ام 0

 ١( نإ » : خّسْتلأ ضْعَب يِف « .



 نب ل اًمَحَمل 5

 6 1 8 مسد هس وس 8 ا
 2 ةداعلا هب تَرَج ام ةوسكلاَو

 هيب ١ ٍإ 5 0

 سنج يف هب ريغ ٍرِسوُم ني يد ين ' ُتَواَقيَ عرَشلأ ة ٍةَهج نم هيف
 ءِرِسوُمْلل ُةَفِعاَضُيَو ِرِسْعُمْل ىَلَع ُه ضرع ٌدُجْلَ هيل ! جاَنْحَي اَمَو ا

 ِهطُسَوتَو و ِِراَسَيب ُقيلَي مهل ِْيَلَع اَهَل ْبِحَيَو .ِطّسَوَتُمْلِل اًمِهيِف ُةطَّسَوُيَر
 اَهَل بَجَو ُهَدْحَو ٌرْيْخْلا ُلُكأت اَهُنَداَع ْتَناَك ولو ءِدلَبْلا ةَداَعَك راس

 . اح ُهَن اَكِتَداَعِل َرَظَن الَو مدل

 هب ْتَرَج اَم) ِبفْيَّصلآَو ِءاَنّشلآ ْئَلْصَمِل (ةَوْسِكْلا) َّنِم ِهْيَلَع اَهَل ُبجَي ()

 /ةرقبلا روش ؟1 4 يوما نمعَوسكو نفذ مل دولؤْلا َلَعَو» : لاحت هِلْوَقِل (ُةَداَعْل
 ُيَناَسَتلَاَو ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 3040 :مفَر 37 /ه] ٌئِذِمّرَتلَأ ئَوَر اّمَلَو [00 : هيكل

 لك هللأ َلوُسَر َّنَأ ١ [8000 : مقر 01١١10 /7 ِهَجاَم ُنْبَأَو ؟١٠٠5 : مقر 4414/7 «ئَرْبَكْلا» يف

 . َنِهِماَعَطَو َنِهِتَوْسَك يف َّنهْيلِإ اونسْحُت نأ ْمُكيَلَع َنُهّفَحَو١ : ثيَِح يف لاَ

 ُقِلَطني ام يفك ال ُهَنأ ىَلَع عامجإلل اَهيِفْحَت هَل َنوُكَت ْنَأ دب اَلَو

 ٍفالَتْخَأبَو اَهِلاَرُهَو اًهْيَمِسَو اهِرَصِق َصَقَو 3و اًهِلوُطب اَهَتَياَفِك فلَتْخَتَو بالا هي

 َجْوَّزلأ ِراَسي فالتخأب ةوسكلا ُدَدَع فِلَتْخَي آلَو هِدْرَيْلَو ٌّدَحْل يف دالبْل

 ةيوذبلآ َنْبَب قزف و قَءاَدَرلَاَو ةَدْوَجْل يف ٍناَرْوُي اَمُهَتِكَلَو :هِراَسْعِإَو

 راَميَو ٌليِواَرَسَو ٌصيِمَف ٍرْهشَأ هس ّلُك يف هْيَلَع اَهَل ُبِجَيَو قيِرَصَحْلَو



 6 اًجش يِبأ ٍظاَمْلأ لَح يف ٌعاَنْمإلا 5 "١

 2 0 8 26 و مسا سام
 . وو هري7 مي يكس 000 206 7 -. 0

 نورسعملا هب مي امو للا توق بلاغ نم مف اًرسعم ناك نإ

 هر نو ص 6م 2 7 2

 ٍةَرْسِكْلَأَو مذألا َّنِمَو ُفْضِنَو ٌدُهَف ًأطّسَوَتُم م ناك نِإَو . هن و

 مر م وه ايدو 8 همم ص 2 مال وصال ل 1 27

 ورق ذأ انطق ةّوشخم هب ِءاَتَشلآ يف َكِلَذ ىلع ُهََجْوَر جول 3 ديريو

 : ينال
 سول ةيفوك ْنِم َكِلذ ُعباَوت اضن اهل بحب ربل عَْدِل ٍةداَعْلآ بسحب

 م وت 00
 ١

 ٍةَوْسِكْلا سْنِجَو ءامهوخن : و ِةَبْجْلاَو صيمقلا ٌرِزَو سال ِةكَيَو

 َداَع ْتَرَج ْنِإَق ؛ةيوُعُرَو ٌةَقْوث هْيَلَع َداَر اَمَو « نيّدلأ لْهَأ نماَيَل

 ذ ِبِتاَرَم يف ِتْواَمّتل بوجُو ّعَم َبَجَو «ِريِرَح ؤأ ٍِنآَتكِب جْوّرلأ

 ري ذل لَ ف مِْيلَع اهل بحي اعل ام ِيَغو رِوُمأَنْب
 «ٍرِسوُمْلأ هَج ورام اَمَأ .رِيْمُمْلا ِةَجْوَرِل اَذَمَو فْيّصلأ يف ريِصَح < أ ِءاَبَسلا يف

 ريخُت ٌريغَص ل ًطاَسب : َيِهَو ءِءاَنْشلأ يف ٌةَسْفْنَط نو «يفيَصلا يف طن اهل بَ 2

 ةَداَعْلل اًراَهَن ُهُشرْفت ام َرْيَ مول ٌنشاَرِف ِهْيَلَع اهل ُبِجَيَو ريك ب

 ٍدراَب ِدَلَب يِف ٍِءاَنَّشلأ يف ٌءاَسِك وأ ٌفاَحِلَو ٌةَّدَحِم ِهْيَلَع اَهَل ُبِحَي قلل
 هع

 . فْيَّصلأ يف امج وأ فاعلا لب َدَب ةفح

 ّرَم امك اَهَلِحَم توق بلاغ ْنِم ّدِح ركاب عزا تك ١

 اًمْدِجَو اَرْدَق (هَتوُسْكَيَو َنوُرِيخُمْل هب مكي اَم) َكِلَذ َعَم اهل ُبِجَي ()

 .ُهَناَيَي رم اَم ام ىَلَع

 ٌُ (ٌفْضِنَو ٌدُمَف) ٍراَسْعِإلأَو ِراَسيلآ َنْيَب (اًَطّسَوَُم) اًرُح ُجْوَّزلَأ (َناَك ْنِإَو)

 م ِْيلَع اهل ٌبِحَي () رم اَمَ اَهَلِحَم توق ِبِلاَغ ْنِم دم ُففْضِنَو : ْيأ

 ةوُسكلا) نم 00 . هناي دم أَم ْىَلَع اًسْنِجَو اًرْرَق (مذألآ نم) َكِلَذ



 اي ةزيبْرشلأ بيطَخْلا َدَمْحَأ نب ٍدَمَحْمِل

 . ٍطَسَّوْلَأ
1 

١ 
 ع

 هزقب تؤاشلا لطأل اوسخ آو هناي رم ام ىلع اَمهنِم لك يف (ِطَسولآ

 ديْغَأَو 10 :ةيآلأ /قالّطلأ ٌةَروُس 501 4 ”ويَعَس نّي َةَعَس وذ قفل » : لاحت

 ُةَقَتْسَيَو 2و عشب ْتِحَي ُلاَم اَمُهْنِم الك َّنأ عِماَجَب راكب َةَقَمَتلا ُباَحْصَألَ

 دقي كيو .اذش نكشب لة يف ب َواَم ْدبْكَأَو قَعَّذلأ ىف

 اوُبَجْوَأَ ِراَهّظلآ ةَراَمَك ون يف ٌدُم هَل َبَجَو اَم َُلَقَأَو ٌجَحْلا يف ة ائّدَأل

 هلال رمل ىو «مِوُمْل ذه ّنأل مو ةَرثكألاٍرسوُمْلا ىلع

 ِطّسَوَمُمْلا ئَلَعَو «ُبيِغَرلأ هب ُعِيق بو ديزل هب يِفَتكَي َدحاَوْل َدمْلآ ّنأل دم

 ٌدُم ُهمَلف ءاهّرصَل دعب نم قت ولو رص َنيَدحْلا َمرْلأْول هنأ ٠ ءاّمُهَْيَب اَم
 هر

 - يف

 م

 . ٌفْضِنَو
 ٍنَع ُهُجِرْخَت آل بْسَكْلا ىَلَع ُهْنَرْدَف ْنِكل «اَكَّزلأ ُنيِكْسِم اَنُه ٌرِسْعُمْلاَو

 يف ٍنيِكاَسَمْلا مْهَس قاقختسأ ِنَع ُهْجِرْحُت ْثداَك ْنَِو ةَقفتلآ يف ٍراَسْع الآ
 انيكسم ّعَجَر ِنْيَدُم قاف اَْنِإ َفَلُك ْوَل ناك ْنِإ ٍنيِكْسِمْلأ ٍقْوَف ْنَمَو قاَكَبلأ
 .ٌرِسوُمَفاًئيِكْسم ْعجْرَي مَ َنِإَو ءْطّسَوتمَ

 لاح ٍصَْو باكا كل فخَضِ دي هام عواصم قر هيف ْنَماَمأ «مِهترَْكو لاَ لِ ِءالَمْلاَو صخؤلاب َكِلَذ ُفِتخَيو
 .اًمِهرْيَغ ِكُْ ِمَدَعَو ضَعَبُملآ

2 



 « عاَجش ىبأ ِظاَمْلَأ ّلَح ىف ٌماَنْفإلا » 8

 هاه . د. ا. و ا. دع او دقو وده عداه او و اه د. ها وأمه هاه هو يه د. امه هاو واه ة.او ده و واه دو و هداه هد. ىماه هاو عله

 اًراَتغأ موي لك يف رخل عولُطب راسو ٍطْسَوَت ْنِم ُهرْيَغَو ُراَسمْلأ ريت تعبو

 كلذ َهَقَقَ قف َّ ريعتي مل َدَسْعَأ وأ مَدَْيَرسَْأ ول َُسَح :بوججؤلا تن

 ل َدْعَب ٌةَنكْمُمْلا اَمأ ؛رْجَفْلا عوُلط َنيِح ةتكذُم ْتداَكاَذِإ اذنه 2
2 

1١ 

5 
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 يخط نو َْلَعَو اًميِلَس ابَح َماَمَّطلآ اَهُكِلْمَت َِْلََو ؛اًهنيكْمَت بقع ُلاَحْل
ًَّ 

 ُريغ َبْلَغ ْنِإَف رقي ديل تل كتي أ لا ل وت عع

 انو مّ م هيَ ُرْيَغ َسْيَل ُبِجاَوْلأ َرُهَ ةطَقَأَو مْحَلَو ِرْمَتَك بحل

 فال هلا امك هب ٌحبطي
 ءامُهْنِم ُهنَيْمُمْلا رّيَجُي سهم ادعام آ ديَق ذأ وأ اًريخ تحل َلَدَب اَمُهُدَحَأ َبَّلَط ْوَلَو

 بت سس وص

 ضوُرْعْل َنِم , ريغ وأ ادت اهل َبَجَو مَع تْضاَتْعَأ ِنإَف ؛بجاَوْلآ ُريَغ ُهَنأل

 . اًيّرلَأ نم هيف امل ٌروَجَي الق ٠ سجل ّنِم اَمُهَوْحَن د وأ اَقيِقَد أ اًريخ الإ ءٌراَج

 ِناَيَرَجل ٌحَصألأ ىلَع اًهْتَقَفَت ْتْطَقَس ِةَداَعْلَأ ىَلَع جْوّرلأ َّعَم تلكأ ْولَو
5-294 
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 نأ َلَقُْي ْمَلَو ءراكنإ الو ٍعاَر ريغ ْنِم ُهدَْبو هل ل ْنَمَر ىف هب ِةَداَعلَ
0 

 سل رح
04 - 0-4 

- 04 

0 

١ 

 ةَقيفَس ذأ ةريِغَصك دب ديِشَو ريغ ةَجْوّؤلا َنوُكَت نأ لإ هدب ةففَِب ْتَلاَط رم
 ُدوُكيَو عم هلْ اً طْقسَت الف لَو ُهََم اهلك يف ْنَذأَي ْمَلَو ةَكلاَ

 َكِلْذَو ءاَهيِذؤَت يبل خاَسؤألا نم فيظنت لآ هَل ُتِحَي 2 و اع ل نأ

 أ رذس ني ألا هب لَسْياَمو ارش ليجَت يف لَم نه
 هنوُدب َِْدنَي مل اذإٍنانُص مْهَدِل هوْحَنَو ََِْمَو ان بح لع يلج

 رع ام الَو ٌباَضِخ آلَو بي آلَو لك يلع ال ُبِحَي الو بارو ِءاَمَك

 9 .ُهَلاَمْعِتْسأ اَهْيَلَع َبَجَو اَه آ هيه ْنِإَف ؛هب
9 



 "!١ ٌينيِبْرْشْلا بيطخلا َدمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 عم مام مس 6

 اًهلثم ٌمَدْحُي ْنَّمِم تناك ْنِإَو

 َكِلذ ُوحَنَو ٍمِجاَحَو بيبَط ُةَرْجَأ اَلَو ٍضَرَم ءاَوَ ِهْيَلَع اَهَل بجي آَلَو

 . لضألا فِ كَل ءِنِتاَحَو ٍدِصاَفَك

 َْص اَهَلَو هْيَلَع ٌةَسوُيْحَم اهنا اَهُمْدَأَو ضَرَمْلا م يأ ٌماَعَط أ اهل ُبِحِي

 نم وف يووم ُهَلاَق امك ّةَيَم رِفَش لك يف َكِلْذَو ءِفْرْعلأب ٌدَمَع

 َلاَق امك ىَغَبَْيَو ءاَِلاَغ ّةَدَم ٍرْهش 2 يف نوحي يذل ٍضْيَحْل ِسْنَ

 اًرَح ٍدالبْلآ فاليخأب كَ ؛اَهِلِْم ٍةَداَعِل َكِلَذ يف َرَْنُي ْنَأ : نِعَرْدَأل
 0 اهرب

 ؛ِهِئاَرِشِل ْتَجاَتْخَ ِنِإ جْوّرلأ َنِم ٍساَفِنَو عاَّمج ٍلْسْع ِاّم ُنَمَّن اَهَل ُبِجَيَو
 .ُهنِم مْ ل ذِإ مالتخأَو ضِنَح ْنِم لع ِءاَم

 َرَجَو ٍوُكَو ٍةَعْضقَو ِرْذقَك خْبَط ُتآلآَو ٍبْرْشَو لكأ ُتالآ اهل ُبِحَيَو

 اهيا هيف ُلِسْغت امو وقر هْنَعاَهَل تع ال امم «َكِلذ وْحَنَو
 هلوَعل َكِلَذ اَهَل ُبِجَي ةَلَطُمْلا نأ . نك هَ لع اهل بجي

 : «َلْوَأ ةَجْوَدلَاَف [5 :ةيآلأ /قالطلا ٌةَررُس 701 * َنهونكَسَأ # : يلا

 فب لَو ُهْنِم َلاَقَتْنالا ُكّلْمَت ال اَهَّنَأل ُِةَداَع اهب ُقيِلَي ُنكْسَمْلا نوكي

 .ةَكْلُم هثوَك نكمل
0 

 يف مدخت ْنَّمِم تناك نأب (اًهلثم مدخُي ْنَّمم) ةَجْورلأ كلت (تناك َنَو) 00 ه2 2 2 6 مع ا 5 م مك

4 

5 

7 
 أد
 6 لب

 ااااهعا 0 5



 :ةإلأ 0 ١

 . اًهُماَدخِإ هّيلَعَف

 َنِم هنأ (اَهُماَدْخِإ هْيَلَعَف) اهِسفَن ٌهَم ذخ اهب ُقيِلَي ال اًهِنْوَكِل اَهيبأ ٍتْيَ

 ؤَأ ةَرَجأَتْسُم ؤأ اَهَل وأ ُهَل ةَم 2 اَكإ َكِلْذَو :يف ورمل وهام

 يقافنإلاب ٍدوُصَعَمْلا لوُصُحِل ِةَمْدِخِل مآ وأ ٍةَّرُح ْنِم اَهْنَبِحَص ْنَم ىَلَع قاقنإلاب

 ِرِئاَسَك ٌدْبَعَو ٌبَناَكُمَو ٌر ٌرِغُمَو طْسَوتْمَو ٌرِسوُم ٍماَدخ 0

 حوّل اَهمَدخَأ نم اهب ِروُمَمْلا فوُوْعَملابِةَرَساَُمَ نم َكِلْذ َّنأل ءْنَوْمْل
 و -

 يلع َن تأ تو اهتتخأ 5 لع اا ذأ رب

 20 وب 8 7 21 2 ه2 هر م م 02 0

 ىثنألل لاقُي ةليلق عل يِفَو ءئثنألاو ركذلأ ْىلَع قلطُي مداخلا :ٌةَدِئاَف
 هس 0 ا تآ 6م ساس و 7 213 , 7م 23 : 2 وز 4

 لع ذم مو ؟ “م لق ءةَجْوْرلا ماعط نسج مداخلا ماعط َسنِحَو ,ةمداخ

 ىلَعَو ءِرِسْعُملا ىلع اًسايِق ٌعَصالا لع ٍطّسَوَيمْلا ىَلَعَو ءامْزَج ٍرِسْعُمْل
 مِاَحْلأ هت َّنإ : ههبجْوَت يف َليِق ام ُبرَْأَو ؛ صّتلأ ىَلَع تلو دم ٍرِسوُمل
 وهو رِسوُْلا نَلع تو ُدَمْلآَو هَ وُدْخَمْل ََقَقت ال َوُهَو ٍطْسَويْمْلا لع
 سوت ىلع لَو احب قيلت وسو اضن اًضِيَأ مد واحلل بَ . ةَموُدخَمْلأ اند
 ُمدَألآ ُهَل حنو و ؛رثلا ٍلاَمَكو لِ هَل ال يواَرَس هل ٌبِجَي الَو «رِسْعَمَو

2-2 
 و وو

 دود عرب كلو :ةَموُدْخَمْلا مدَأ ُسْدِج ُهُسْنِجَو هنود متي د شيما أل



 يفوح ٌينيبزْسلا بيطخلأ َدَّمْح ِنْب ِدَّمَحَمِل

 نام ا. ا نادثنأد. هاو هاو ده ىو ده واي ده و هد. وا. دق دو. هاو فاه عاق هاو هع ده و وده جاو دس جلو ه ا. اواو هاو ا ةا.مق

 ْنِم ِهْيَلَع قفنت دو اَمِداَح َذّْتَ نأ اهل َِمَل ِةَداَعْلا يف اَهسْفَت مُدْخَت ْنَمَو

 ُِء . 'اًهِلْضَأ»َو (َةَضْوَرلأ» يف اَمَك .اًهِجْوَر ِنْذِإب لإ اَهِلاَم

 هيلا
2 

 ا 2-9

 اهب ٍضَرَمِل مخ ىلإ َهَمَأ ْوَأ ْتَناَك ٌةَدْح ْتَجاَتْحَأ َن نإ

 الب ءاَهسْفَت هم اهب ُنيِلَي ال ْنَم _ّ ْتَهَبْشَأَف ُهْنَع يِنْمَتْسَت آل اَهّنأل ءاَهُماَدْخ دخإ

 ٍدَكّصلأ َلاَح َماَدْخِإ لَو ؛ِةءوُرُمْلا نم صَقن امم | ئَوَقَأ ةَجاَحْلا َّنأل ءىَلْوَأ
 ْتناَك ْنِإَو اًهَسْفَن َمُدْحَت ْنَ فعلا َّنأل « ضْعَبْل وأ لكلا هِقيِقَر جو

2 

 ريباارم 43 2 862 2 م هم م هم هم

 طَرتْسي ال ةنأل ؛كيلُمت ال ٌعاَتْمِ ٍمِداَحْلَأَو ِنكْسَملا يف ُبِجَي :ٌةيبنَ
1 ِ 7 

 ؛ٌكيِلهَت ِْذَأَو ٍماَعط يع قب مدَعِل َكلَهتْسُي اًميِف ُبِجَي و 3 .ُةَكلُم اَمُهنَ
 هه

 اعتب كلذ يف ُْكّرَصََي امن ؛ انما اقأ ثا اب هولا هيف تع

 حت م امو هك ني هوَ اهم هويام اَهفت ض| ْتَرَيَق ْوَلَ

 «فيظنت ِتاآلآَو ءباَرَشَو ٠ ؛ٍماَعُط ٍفوُرْظَو ءِشْرفَو : َوْسكَك ِهِنْيَع ِاَقَب َعَم

 . ٌمَصَألأ يف ءِكيِلْمَت ٍطْشْمَو

 ِءاَضَقل ٍفْيَص لْضَف َلَوَأَو ِءاتْش لْصَف َلَوُأ ةَوْسكْلا ةَجْوّرلأ ,
 يف اًهُؤاطْعِإ َبَجَو الو ءلطشلا وأ 0 َققاَو اذ اذِإ اَذنَم ؛َكِلَدب -
 04 أ 1 39 0 2



 ١7 » عاَجش يبأ ٍظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنُف انقالأ )

 هاما هم راى
 ةموم م

 ْثَِلَت اذِإ ةَقَمَنلأك ِهْيَلَع اَم اَهاَهَو ُهّنَأل ءُلَدَبت مل اَهنِم .

 درت ْمَل لصف نأ يف نام وأ هِيَ وأ قالطب اهنا ذأ تاَمَنَِف .اَهِدَي يف

 هلع دف ةَدُم جزل سكي ْمَلْولَو
 5 اَهَلَو ءاهتطاّيِخ ِهْيَلَعَو ءاَهْتَمِيِق ال ُباَيْثلأ ٍةَوْسِكْل يف ُبِجاَوْلَ

 اَهِلُمَجَت يِف اًضَرَخ ُهَل َّنَأل ءاَهَحَنَم اَهَنوُد ْتَسِبَل ْوَلَو ؛اَهَكَلُم اَهَنَأ
 ١ .[اًهليِمْجَت]

 اهب ْثرَبَص نإ ام هلام بلل ةلبفتسُملا (اهيَمَت) جوّزلا (َرسَأ نو)

 مل ْنِإَو ههْيَلَع اَنْيَد َراَص ُهْئَضَرَتَقأ امِم ؤأ اَهِلاَم ْنِم اًهِسْفَن ىَلَع ْتَعَعْنَأَو

 (حاكتتلا خل اَهلف) ريض مَن قَكقْتْسُمْلا ِنوُي يدل ٍرْئاَسُك يِضاَقْل اهْضِرفي

 ٌةَروُس "] ب ٍنَسْح اب خيرت زأ ٍفوُرْعَم اكلاَسْمِلَو : ىَلاَعَت هلؤقل يّتآلأ قيرطلآب

 ٌبَجلَأِب ْتَحَسَف اذ َّنَأَلَو « يَ َنّيَمَت لَوَأْلآ نع َرَجَع اَذِإَق ةيآلأ /ةَرَعَبْل

 ص

 . ءطَوْلا فالخب اَهنوُدب موُقي ال ند نأ . لوألا ِنَعرجَعِْ عَ

 ِراَسْعِإلِب اًضْيَأ َحْسَق آلَ . ٌحَصألأ ىَلَع َحْسَق الق ئَّضَم اَم قف ةَقَقَتِب ٌرَسْعَأ ل اّمَأ
 اَهْنَع َباَع ْمأ َرّضْخَأ ٌءاَوَس «قاَقنإلآ َّنِم ٍرِسوُم عاتتْمأب لَو موا فَ هلآ

 اكن لَم َباَعو جور رص ْوَلَو ءمِكاَحْاب اهَقَح لص ناهيك

 ناك َنِإَ .رَرَصلِ بصل اهي الو حلا َرتكَد رض قاسم ايا

 ٌنصْخسَ حو َعّربت بت ْوَلَو . ٍةَعْرَسِب هراضخإب ٌرَمْؤُيَو ءاَهَل خلف الق ِرْصَمْلأ 3 ةَفاَسَم َنوُد

 اهئ نم هيف اَمِل حملا اَهَل لب لولا امري مل رسم جْوَر ْنَع اهب
9 9 
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 .ٌلوبَقْلا اًهْيَلَع اَهْيَلَع َبَجَو ِهِرْجَح َتْحَت ُج ْوَّرْلأَو اَدَج وأ اَبآأ ٌعَريبمْلا َناَك ْوَل مَعَ



 فشلا ٌينيبْرَسلا بيِطَخل لأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 ٍلْوْخُدلآ َلِبق ِقاَدّصلآب َرَسْعأ َنِإَو

 ِزْجَعب ُةَجْوّرلأ ْحَسْفت اَمَنِإَو ِءِلاَمْلا ىَلَع ِةَرْدَقْلاَك بْسَكْلا ئَلَع جْوّرلآ ُةَرْدََو

 أل غفت مَ طم ذأ يوم نع رجل «ريفخ ف نع جنا ل
 ةوسكلاب ٌراَسْعإلاَو هْيَلَع اَنْيَد ُدِئاَزلآ ٌريِصَي الق ءٍرِسْعُم ُهَقَف َنآلآ ُهَبََعَ

 ُحَسْفَت لَو ؛اَِلاَغ اَهنوُدب ْنَدَبلأ قي الَو ءاَهْنِم دب ال ذإ َِقَمَتلاِب ٍراَسِْإلاَك

 0 ” َسْفَتل نأ « .نكشمْلأو وألا َنِ راسضإب

 دل َلْبَق قاَدّصلآب ٌرَسْع غأ ْنإ) خنملا دايخ اَهَل تبكي َكِلْذَك ()

 ب حي: هَبْسَأَف ءٍضَوَعُمْل هَ مَ ضوملا مللت نع ِخَل

 ْحَسْفَت الَو هِيَ ب قاَب لِبَمْلاَو ِسْلَمْلب يِرَتْسُمْل ىَلَع رجح ّبَح َّنَمّنلَ

 ملا يف انْيَد ضّوِْلا ةَروُرْيَصَو ضّوَعُمْلا فكل ُهَدْمب

 يقاّبلأب ٌرَسْعأَو ٌداَتْعُم ون اَمَك ٍلوُعّدلأ َّلْبَق ِرْهَمْلأ نم < نعم ْوَل : هيي

 قدصل ِقْنَصُمْلا مالك ئَضتقُم َوُهَو ؛ يِزِراَبْلأ هب ىتفأ امك «خشفلا اهل ناك

 : ٌيِعَرذألا َلاَقَو . ُيِروُجْلآ َحَّرَص ِهِبَو ءهِضْعَب ْنَع ْنَع ٍرْجَعْلاب ِرْهَمْلا ِنَع ِرْجَعْل
 !لع 2 م .َحْسْف ال ةنأب حالصلا ُنْبأ ىَتنأ ْنِإَو رْعَمَو الْفَن ُدَجْوَألأ َوُه

 َديْجَأ ْوَلَو . قاَدّصلأ ضَْب ٍميِلْسَتب اهِسْفن ميِلْسَت ىلع ةَجْوّرلآ ُراَبْجِإ نات د

 مي اهيفت سدح نب رمل نع اع ىلإ ةَعيِرْذ د َكِلْذ ُجاَوْرَألآ َدَحّتاَل

 .ٍدْعْبْلأ ةَياَع يف َوُهَو ءمهزد فلآ َوُه قاَدَص ْنِم ٍدحاَو مهد

 دج داع د



 « ءاَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ لَح ىف عاملا » فر

 . م اف ار و اواو ده واو ده .اه عاود جه او ده هى ىو جوده. يو وأو هاو ده وده سه هه واهو ىو هلو هاو و هاه هى واه ولاه

 و يالا ىلإ ملال حفلا زعل اهم عَ ال يلو هيف اََلندأَ

 د ْتَحَسَفَو يِضاَقلأ ىلإ فرك ِنَع ْتَرَجَع ْنِإ مع . هيف نذل لبق هدب َدَعَب

 ُْبجَي ةقَمَتلأِب جْوّرلأ ٍراَسْعِإب خشفلا توب ” لع مث ءِةَروُرَضلِل اَنِطاَبَو اًرِهاَظ

 جيد نإ هرجع قطعي لاهنإلا خذ جزا بْلطَي مل ذو مايأ هن هاك هلام

 اَهَلَو ٠ .هِرْيغ وَ ضرب ُةَر ٌةَرْدقْلَأ اَهيِف قوت بيرق دم َيِهَو لوري م * ٍضراَعِل

 اَهيَكْسَمل وجو اَهْيَلَعَو ءِلاَوُس ذأ بسكب ام ِةقََن ليصخَتِل اهي جوُرُخ

 ْحَسْفَي ٍلاَهمإلآ َدْمَب مث ؛ تمثل َنِم ُعْنَم اَهَل َسْيَلَو .ِةَعَدلأ تْفَو ُهَنأل اهي
 0 عبار ةَحيِبَص ِهِذِإِب يه وأ يِضاَْلآ

 عمت مَلَس نإ .حشفلاب اهلالْعيْسأ يف تالخ ال (ِطيِسَولأ» يِفَق ْمكَحُم

 ' ل د .هلخأل حا َناَك اَمِلاوَر نيل حف الق عب ٍاَرلأ

 رسول امك اهتم ْمَلَو لا ع ذنب ماتم قو عيا أذ

 َلْبَق ْتَيِضَر ْوَلَو ٌفنَأَتْسَت الو ىنيَ عباّرلأ يف ٌرَسْعَأ من «ثلاّثلأ يف

 : اًهلؤقل َّر زو ةكمتي ررشلا نال سلا هلق رياضإ تفتر مقل

 ٍرْهَمْلاِب هِراَسْعِإب ْتَيِضَر ْنِإ لِ هب ُءاَقَوْلآ ُمَرَْي ال ُدْعَو هنأ ءاَدبَأ هب تيِضَر
 ع اص م 00

 . ُدَّدَجَتَي ال َرَّرَّضلأ َنأل ءاَهَل َحْسَف الق

 اننا ابننا اين



 3 - ةه د م هاائش

 ١ ٌينيبْرْسلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 [ ِةَئاَضَحْل لأ يف ]لصف
 2-2 أ

 ىلإ هتناضَحب ّنَحَأ يهف ٌدْلَو اَهَنم ُهَلَو ُهَتَجْوَر َلُجَدلَأ َقَراَف اَذِإَو
9 2 1 

 من

 ٍةَئاَضَحْلأ يِف ّلْصَف

 و ءاَهِرْسَكِب ءنْضِحْلأ َّنِم ٌةَدوُحَأَم يضل :ةَغَل ءءاَحْلآ ٍحْنَمب َيِهَو

 هروب شيال طع ير ١ اًعْرَشَو هاَهْيَلِإ َلْمّطلا ةءِضاَحْلا دَضِل ٠ ْْنَجْلَ

 هدَسَج ٍلْسَب ُهَدَهََتي ْنَأَك ءاَنوُنْجَم ارك ْوَلَو هُدُضَي اَمَع هيِقيَو َُحِلْضُي ام
 عون َّيِهَو «ماَنيِل 0 فَما يف ريفشلا طن ِهِلْحَكَو ِهِنْهَدَو ِهباَْيَو

 يبرأ ىلإ ئَدْمَأَو نهال ءاَهب ل َتانإلا ّنكل ِّةَنَطْلَسَو يال

 جو خل قوق اَذَِو) َلاَق اَمَك أ َءمالْوَأَو ءاَهب ِماَيِقلَأ ىلع ُرَبْص و

 «نيثنخ وأ اثنأ أ ناك اوك ريمه آل دلو هن هَل ِناَِل وأ عش وأ يقال

 ّْنِإَو ءٌتاَئراَو اَهَل ٌتاَهَحَأ هلآ َدْعَب مث ءاَهِتَقَمَس روفؤل (هِتتاَضَحب ُن ُقَحأ َيِهَق)
 .َكِلذك بأ ُتاَهَّمَأَف ئَيْرَقْلَاَف يزل ُمَدَقُ مَ ألا تَلَع 7

 يأ مك ن نين َنْيَب ركب ثَلَأ ْنَم َيِهَو نُهُرْيَغ «تاَئِراَوْلأ» : :ب َجَرَخَو

 تف نخأ ثني لاب يبا اهل اف لاَ نم بر ان تحت مَ

 بَل هيلع ني دوبل َةَّمَْعَو ةَلاََو تأ ُمَدَقُتَو هٌةَمَعَ َدَحَف : .خألا عم تخألاك أ

 . ةّهجلأ ل أل نيل أ ع َوةَلاَخَو ٌُتْحَأ مَدَقَُو  َنِهِتَباَرَ ةَداَيِزل

2 4 4 

2 



 02 رع م6 ه1 202 01 6
 يوب ِمَدَع َدْنِع ةَئاَضَحْلآ يف ْتَمْدُق ٌتْنِب ٍنوُصْحَمْل َناَك ْوَل :ٌعر

 َ 0 . م64 حىيرثم كل
 َلُك ىَلَع ىتنأ وأ َناَك ارك مَ "جه اهب ُهُعْنَمَت ْنكْمُي جوز ْؤأ «تاّدَجلا ىلع
 ُهَّلَسُت الف الِإَو ؛ةقيطت ْنأ دب لف ءاَهَّل هوُطَو اهب ِهُِّتَمَتب ُداَرُمْلاَو .براقألا

 .(هيِواَتَق» يِف حالَّصلأ ُنْبَأ هب َحّرَص اَمَك ؛ هَ

2 2 

 تلك واو ركل ورغم و ير ل لأ َتْخَْتَو

 باك ٍمَرخَ ريغ ذأ حألاك ناك اًمَرْحَمٍثِواَو برق ٍركذِلَو مَع ِةَكَع ِتْنبَو ِةَلاَح

57 

 ةئِمَوخَمْلا مَرْخَمل ٌديِزَيَو 'ةَيالوْلأَو ثزإلأب هتَياَرَق ٍةوَقَو هتقفش روفؤل ع

 َوَلَحْلا نم اًرَذَح فرخ ريل ةاهتشش مل او . حاكتلا ٍةَيالو بيِترتب

 ِتَمّنُق ُثاَنِإَو ٌدوُكذ َعمَتْجأ نو . هيب هاهي يل مَّلَست لَ و ةَمّوَحُمْل

 ْتَرْفَألاَف ترفل كَم ال اََعََِوّئاَهمأَ ِبأَد ءْتَلَع َنِإَو باَهَكَأَ ألا

 2 هد م -

 َتاَنإلآ َّنأل «تنألا ٍتَمّدق اًبْرَف اًيَوَبْسَأ ِنَِ «ىّتنَأ وأ َناَك اَوكد يِئاَرَسْلآ َنِ
 يبا ص وق َّ

 ىَلع هتعرف ْتَجَرَح ْنَم ِةَعْْب مَ ةثوُنأَو ةروكذ ايوَتس اء ِنِإَف ءُرَصِنَأَو ٌرَبْصَأ

 00000 ل م وهم 2و و
 قّدص ةثونألا ئَعّدأ وَ رَكّذلأ ىَلَع ُمَدَقُب َدَقُب الق ءِرَكّذلآَك اَنُه ىَتنْحْلاَو «ِهِرْيغ

3 
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 ٍطوُرْشلآب 3 ةناَضَحْلل اَحلَص ْنِإ (هْيَوَبَأ أ َنْيَب) اًبذَن (هيَحْي) ٌّرُيمُمْل ١»)

 ُهُحْنَمَت١ : : خسشلا ضفتب يفَو .ءاًنوُضَم لَك ذب هَ وأ : داَرْيَف ٌرِصاَق ؛اَهب ُهُعْنمَت» :ُهَلْوَ 00(

 . يمر يجمل . ىتنألاَو ِركَذلِل لِمَا ٍنوُضْحَمْأِب : ْيَأ اهب



 ١ ٌينيِبْرَشلآ بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 . ِهْنَلِإ مَّلُس َراَمخَ اَمُْبَأَ

 الام 1

 و

2 
 هجرس لس رس

 ءآعا
 ويح امسسمال ع ما

 اهب ١ ا١ام 0
 تبتضصار

 3 ١
2 

 و - مو

 ُهاَوَر .ِهّمْأَو هيبأ َنْيَب اًمالغ رّيخ
1 2 

 َنَأِلَو ؛باَستْنالا يِف مالُعْلاَك َةَماكْعْلاَو .ُهَنسَحَو 0807 :مئرا ُيِذِمّرَتلَ
 ُوِسَو .هْبَلإ ُمَجْرْيَف هظفحب ُفَرْع ٌرْيَمُمْلاَو يَلَوْل ظْفحْلآ ةَاَمَكْلب َدِصْقَمْل
 رَخَأتي َقَو عنَسلا َلَع مدعي دَفَو ءاَبيَِْتِناَمَث وأ نيس ُعْبَس اَيِلاَغ زيت
 هِزييمَت يف ٌُرْبتْعُيَو : ِةَعْفَرلأ ُنْبآ َلاَ ؛َنَسلأ ئَلَع ال ِْيلَع هُراَدَمَ ٍناَمَّلَأ ِنَع

 ٌلوُكْوَم َوُمَو «َكِلَذ لوُصُح ىلإ َرخَأ اَلِإَو . راتْخالأ ٍباَبْسَأب اَِراَع َنوُكَي ْنَ
 ّنم هرْيغ وأ ّدَجَو ْتَلَع نَِو ّهَأ َنْيَب اًضْيَأ جيو «ىضاقلا د 1 [

5 
 0 | 5 0 5 ١

 3 _ء

 0 3 و 0

 0 1١ داو
 ه6

 م
 2 2 ه - ًّ 420 ل 2 002 و
 9 < ترو او سي لل سلع ننس 5 مورو عر ا هكر” ع 5 عر

 ْنِإَو «رخآلل لْوَحت اَمِهِرَحأ راييخأ َدْعَب هلو مالأك ؤأ بأ ريغل ٍتخأَو
 52 هه 600 2 0 7 ٠

 نم ُلاَح يعي وأ ُهَنَط ام فالخ َلَع ُدمَألآ ُهَل ُدَهْظَي دَق ُهَّنأل «َكلْذ نم َرَدَكَت عر 7 31 ومكر عع ومو ع 7108 هك

 2ع ١

 ْنَم دع كرت هزمت ُهّلِق هروَكَت بَبَس َّن نأ نطل لع َبَلَع نإ معن : لبق

 1و هّمَأ ةَرايِز همي ْمَل ٌركَذ بلآ َراتْخآ نإ ٠ ءِزييْمّتلَأ َلْبَق دنع نوي
 َوُهَو .محّرلأ مْطَقَو قوقُملا يف ايِعاَس َنوُكي الل ِيَراَيِزل جوُرخْلآ املي م

2 
 8ع

 وأ ٍبوُجْوْل لبس ىَلَع اًذلَه لَهَو ٍةَرْوَعِ َنِسيَل ل جوُوخْلب اًهْنم نَلْوَأ

 لَك ِهْيَلَع َّلَدَو « ٌيجيِنَدْنبْلأ هب ب حرص يذل «ةياَمكْلا» يف َلاَق ؟باّبختْسالأ
0 

 . لول ٌيِدْرَواَمْلَ

 1 ىْ

 ةنلللا

6 



 « عاش يِبأ ِظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا 01 ١

 ل 9-0 همر

2 

 ىَلَع اَهْيَدَلَو َةَراَيز ُهَألآ ُمَْمُث لَو ءاَهَتَر زل وول اهنب وأ ألا

 ْراَاذإَو هني اهلوُ ناهي ال مي لك يف ال مَ ف ميت َدَعْل

 هْيَلِإ ئَدْهأَو ٌقفشأ اًهنأل ءُهَدنَع اَهِضيِرْمَتب ىلؤأ َّيِهَو َتُكُمْلا ليطُت ال

 ِنَع ِنْيَلاَحْلا يِف ُرِرَيْحَيَو ءاَمُهْدوُعَيَو ءاَمَدْنِعَف آلِإَو «هب َيِضَر ْنِإ اَذَه

 - .اَهبوَولَكْلا
 ةَييدلأ َروُمَألا ُهَمّلَُيل اَراَهَن ُهَدْنُعَو لِيَ اَمَدْنَم ٌركَذ اَهَراَمْخآ اَذَِو

 اًديِغَص ُهَدَلَو َبٌدَأ ْنَمَف ءهِحِلاَصَم ْنِم كِل َّنَأل هب ُقيِلَي اَم ىَلَع ةيِوينُدلَو
 .ىَلاعَت لأ ئَلَع حالصلَو آلا ئلَع ُب ُتَدَآلأ : ُلاَقُي ٠ اريبك هب
 هل
 ءاَوتْسال اَراَهََو ليَ اَهَدْدِعَف ْمُهُضْمَب ُهَنَحَب اَمَك ْنُحَو ىّتنَأ اَهئَراَتخَأ وأ ا 08
 .ُهَدْنِع اًهَراَضْحِإ ُبْلْطَي اََو ِةَداَعْلا ىَلَع ُبآلآ مُر اح يف نمر

 نم دعا جرح نم دنع هوقو اهي ع أ ٌرْيَمُم اًمهراتخأ ِنِإَو

 ريغ رتخَي لَو اَهَل هئاَصَحْلا َّنأل نأ كف انني باو

 - :ةقرتتس امك عساي هب ُهَعْبَس ةَئاَضَحْلا) قاَفْحِتْسَأ (ٌطَئاَرَشَو)

 ةنونج ناك ْن نِإَو ِنونُجَمل ةئاضح رف «(ُلَفَعْلا) :[اَهْنَوَأ] اًمَدَحَأ

 ظفحلا ُهْنِم نأتي ال ُهَنَأل .اَهِلْمَأ ْنِم َوُه َسْيَلَو ديالو اَهَّنَأل ءاَعّطَقَ

 حي نجا اخي بشت يو لب فاد

 ا مااط

9 
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 لقط ٌينيبْرَشْلا بيِطَخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 نت مل هريخشلا زشلا» ف ان ونس يف و اربي الإ معن

 ريو أَرْطَي ضَرَمك ةَناَضَحْل

 ُهَل َنْدَأ ْنِإَو ءاّضَعَبم ْوَلَو قبقَرل ةَئاَضَح الق (ةّيَرْحْلا) :اَهيِناَث (3)
 يل اَمْنِإَو ِهِديَس ةَمْدِخِب ٌلوُغْشَم ُهّنَأَلَو ءاَِْهَأ نم َسْمَلَو هي ديالو انا ديس

 . ِدْلَوْلأ َرْمَأ شوش عج دق َُّنَأل ُةنْذِإ رو

 اَماَهَل ُهَبتاَضَحَو اَهْحَبْتَي اَهَدَلَو َن 56 رفاكلا ِدَلَو 1 َهَلْسَأ ْوَل ام َنْدَيْسُيَو

 امك هيف ئَنْعَمْلأَو دآلْؤَألا تام يف ف (ًَةَضْوَّرلَأ» يف ٌةاَكَح امك ؛ . حكت 7

 .اَهِتَمَمَش روُفُوَو اَهِناَْر : ْنِم ٍديّسلأ عنَمِل ؛ ءاَهْعاَرَ (ٍتاَبِهْمْلَأ» يِف
2 

 ذإ ؛ مِلْسُم ىَلَع ٍرِفاَكِل ةناَضَح الق ٠ ٌمالْسِإلآ :ْي ْيأ «(َنيّدلأ) : اًهتلاَث (َو)

 ع وفينا رك ضختم نيد يف نانو لَ هيلع ُهَل ةّيالو ال

 يف ُةَنَدْؤُمَو َنوُحِلْسُمْلا ُهَئَضَح ُْهْنِم ّدَحَأ ْدَج دَجوي ( ] ْنِإَ . ٌراّمْل بِترَتلأ

 ْنِم َوُهَف نكي ْمَل ْنِإَف ُهْبَقَفت ُهُم لق نع نلف نام 1 نكي ْمَل نإ هِلاَم

 َفَصَو يمد ٌّدَلَو نمد براَقلآ َّنم اًبذَن عبو ٠ .نيوينشلا جيواَحَم

 ٍرِفاَكل ىلع مِلْسُمْلِلَو نْفاَكْلأ ىَلَع ٍرِفاَكْلِ ةئاضحلا تيت و مالْسإلأ

 هل ةَحلْصَم هيف نأ «نئلؤألاب

 اَمْكَنْيَب ُفّْنَصْمْل َعَمَْج (ةَتاَمَآلَأَو َةَّفِعْلا) :اَهّسِماَحَو اَهْعِباَر (3)
 ُهَلاَق ٠ مخ الق حي ال اع ككل لمعلا ركب هنِمْلآ ذإ هامات

 .ُهُسْكَعَوٌنيِمَأ فيِفَع ُّلُكَف ةَئاَيِحْلا ٌدِض ةَناَمَأْلآَو ؛«مَكْحُمْلأ» يف



 « عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَنْمإلا 0(

 و هه مور وى
 ه2 6 و .٠ 7 ما ه#

 ؛ جؤز نم ٌولخلاو « ةّماقِإلاَو

 ةئاَضح اللف ٌرَصْحَأ َناَكَ ِةَلاَدَعْلب انه م ىلإ ْ اثلآ ِنَع ُفَصُمْلآ رَبَع َء ولف
007 

# 

 يف ُهَل َّطَح ال َنوُضْحَمْل َّنَألَو مم اَلَو يلي ال الآن .قِساَمِ

 ؛ حاكتلأ ِدوُهْشَك ٌةَرِهاَل الأ لادم ي و 3 ؛هيقيرَط ىلع أدين « هتناضح

 نم لف ةيلخألا يف مَ َمقونإ َحَ

 ب يف ين اأ أ توك ءِلقَطلآ ِدَلَب يف (ةَماَقإلا) : اًَهُّسِداَس ()

 ىلْو أ ةيِقْمْلاَ ةَراَجِت و حيك ةلَقنِ ل اَتَفَس اَمُهُدَحَأ َداَرَأ ْوَلَ ءِلِحاَو
 م0 ًَ 0 20 م 2 هم 0 من 2 60

 ةلقنل وأ رَثَسلا رطَخِل ٌدقاَمُمْل ٌدوعَي لَتَح ال وأ ناك اّريَمُم «ٍدلَولاِب

 0 0 م يقام 000 ها 0 ََ 00

 نإ بّسنلل اظفح مالا نم هب ئلؤأ رحم ريغ لو ريغ ذأ بأ ْنِ ٌةَبَصعْلاَ

 . لو ملف لِ هِدِصْقَمَو ِهقيِرَط يف اًفْوَح نم

 م اًرْذَح مَع ِنْبأك مّرَْم َوُحَم رْيَغِل ةاَهَتْشُم املس ال ُهْنأ دم اهم ملع لق

 هينبك ُهَقِفاَرُت ِةَعِثِل لب ءِةَمّرَحُمْل 5
 يف ُهَ َّقَح ال (حْوَز نم) يضاَحْلا ل : ْيَأ :(تلُخْلَا) : اَهعِباَس )0(

 ْنَأ َيِضَر ْنِإَ ءاهب لدي مل نإ ب ْتَحَوَرَت ْنَمِل ةَناَضَح الق ةناَضَحلأ

 ائاَوَزلآ عَمْجَم» يف يميل َلاَق ىو : مُفَو 440 /ه ُدَمْحَأ] رّبَخِل ُهَراَد ُدَلَولَأ َلْخْدَي

 1711 هريس يف ريت نأ د هَقِث َوُهَو َيِاَوْلأ ٍدِلاَخ يبأ َرْبَ حيِجّصلآ ٌلاَجِ ُهَلاَجِر :”*0 8

 ١[: 5655 : مقر 2197 /1/ قاّرَرلَأ ُدْبَعَو ؛ٌنَسَح ُهُدانْسِإ

 َّنِإَو ءٌءاَق - يذق وج هَل يرجح .ةاعو هَ يبن ادع نإ

 . «يجكنت ْمَل ام هب ٌنَحَأ تْنَأ» : للي َلاَقَف ؛ نم ُهَعِزْنَي نأ َمَعَرَو ءيِنَمْلَط ُهاَبأ



 . ا .اقأ د. ا .اه ا.د. اه او د .اهأافع عاهل. هاه او جاه وأو ها وله هاو. هاهو ها ىيلاه ا ه عه ها وى ولو ها هدو هاو. اه ا ىولاو

 0 هل ص ص ست #8 ل ء م ص هس هاه ىاهر كال م ت1 مهر روم
 أَو لفطلا ٌمَعَك ّقَح اَهيِف هَل ناك ْنِإَف ءحْوَّزلأ ٌّقَحِب ُهْنَع ةلوُعْشَم اَهَنأَلَو

 وسع 2 هم ِ 0 7 6-0 1 2 و ا

 ُهَتَقْفَسَو .ةناضحلأ يف ٌّقَح ُهَل ةتَحكن ْنَم َنأل ءهجاكبي اَهَقَح لْطَيَي الق هّمَع

 افك ىلع انف «تاَ ىلع مخ
 ع و 0 لا سل 0ع

 . نجر نوم أ الك نإ لعل ةتيضزت احلا درك ذأ : اها
4 

 . اجامل رابع

 ءاَهِقاَقْحِتْسأ يف فالخ اق نبل اََل نكي مل ْنإ هَلِصاَح : يقبل َلاَفَ
 هس

 اي
 ١ 6

2 4 

 َوُه اَذنَمَو .ىهتنأ .اَهَل ةناَضَح ال ٌحَصألَاَف ْتَمَنَْمَآَو نبل اَهَل َناَك ْنِإَو

 8 . ُءهاَّطل

 ْنَع ُهُمْلَت َقاَع ْنِإ جل اَمْلآَو لسلك ٌمِئاَد ٌضَرَم هب َنوُكَي ال نأ :اَهْعِساَنَو

 ْنَع وأ «هرْمَأ رب َدَتَو و ِهتلاَفَك ْنَع هُمْ هلَمْشَي ُتَْحِب ناك نأ ءِنوُضْخَمْلا رظتن

 هرظنب رومألا ُريَدُي ْنَم َنوُد ِهَمَح يِف ٌطَقْسَتَ ةئاضحلا ُش تاس ١م ْنَم ةَكَرَح



 .1 ١ ا

 دسجا :

1 

 ىو < م 3 0 سس سا ةهص 4
 98 هه 2 هؤ "اس. .٠

 سام 2 1١

 .اَهِلْهَأ ْنِمَوُه َسِْيَلَو هيلو اَهنَأل «اَريِغَص َنوُكَي آل نأ :اًهَرَشَع َتِلاََو

 (ْتَلَتَس) .طقف (ٌطْدَش) . ةَروكْذَمْلا طوس .ىأ اهني لخأ نإ

 ىَلَع بلآ اَهَمَلاَح ول ءْمَعَن رت امك ٌةَناَضَح َقِحََْت ب ْنَل :أ ءاَهْتَئاَضَح
 م امك دم كو يف اهل طقَيالَنَس ريِغَّصل َ ا

 ني

 0 ديلا

 ْنأِب ةصِقان ان ْتَلَمَك ْنأَك ءدجو مث ئاَصعلا ىقت وو ال

 ٌةَقيِقَر ْتَقَتَع وأ ةَنوْنُجَم ْتَقاَقَأ وأ ةَفِساَف _ّ َتَباَت 3 ٌةَرِفاَك ُتَمَلْسَأ

 عم 0 هذ

 ُحَتْسَتَو « عِناَمْلأ ٍلاَوَّرِل ٌتَنَضَح ٍبَهْذَمْلا ىَلَع َةَيِعْجَر ؤأ اَنئاَب ةَحوكْدَم ْتَق

 ِتَباَغ ْوَّلَو ءِبَهْذَمْلا ىَلَع ِةَدِعْلا ءاَضِقْنأ َلْبَق ٍلاَحْلأ ين َةَئاَضَحْلا َةَمَلَطُمل
 152 2 هل 4 وك ص نو ”در يرث م ب مار كم 0 1

 . تنج ؤأ َتَناَمْول امك َمألأٌمأ الثُم ِةَدَجلِلَف ةناضحلا َنِم ثَعنَتْمَأ و أ ألا

 ٌرِهاَظَو ءهيِلَي ْنَمِل ةتاّضَحْلا ِتَناَك َمَنَمْمَأ اَذِإ ب َتيِرَلآ َّنَأ :ٌكلذ طباَضَو
0 2 

 لع انتل بجيت ل اذ اي ين وف عايال ل َدْنَع هلأ أ ِراَبْجِإ ْمَدَع مهمالك
 م

 اَمُك ءْتَربْجأ ُلاَم تأ هل ني مل ناك تبون ءنوُضْسَمْلا ِدَلَوْلل

 يلق ذك يه قا ةانخ ا اَهّنأل 3 َةَعْفّدلَأ ُنْبَأ ُهَلاَق

 هع د6

 م 7 م :َ 2 2 ما 0 8 76 2 ال

 ْعلَبَو اًمالغ ناك نأب م ْنِإَف ُنوُضخَمْلآ غي ] اَذِإ يم ام :ةمتاخ

 ٍدَحَأ َدنِع ةَماقإلأ ' ءالبجم الق لذي مع هياطينال يَ ة مَن َرْمَأ يِإَو اَديِشَر
4 

 .اًمُهَكَبيل يقرا با هنأ ئلؤَألاَو هيو دوي



 .ه اه د. اف هاو ده م فو ده فو واو واه معاه ا.ه واه واو و واه ةو واو د. ده هو او هاه هاو و دو هدو ده هه هاه ىو هاو هاه

200 
 - . 0 عض م2 و اق

 .ةَسَناَجُمْلِل ئلْؤأ بألأ َدْنِعَو : ٌئِدْرَواَمْل َلاَق

 باَحْضَألأ ٍنَع (ةّدِعْلا» يِفَ هِداَرفْنأ َنِم فيِحَو َدَرْمَأ َناَك ْنِإ ا

 امو ؛ نيشلكاأ نر لطف رز كاع بال يوب ةََراَمُم ْنِم

 ُماَدَت :ليِقق . .هنيدلل ١ َناَك ْنِإَو ءَكِلَذَكَف ءهِلاَم حالضإ ِمَدَعِل َناَك نإ : جك نبأ

 . َءاَش ُثْيَح ُنكْسَيُهَّنَأ ُبَه ضال يرخعلا عزا ىلإ ةءاضت

 . هنأ ٠ ٌرَسَح ٌليِصُمَتل اَذلَهَو : ُيفاَرلأ ل

 مَح ءاَمِهِدَحَأ َدْنِع َنوُكَت ْنَأ ئَلْوَألاَف َديِشَر ْتَّكَلَب ْنَ بمن َناَك نِإَو

 ؛ ةَمْهّتلَأ : ِنَع ُدَعبَأ ُهّنأل «ِنْيَعِمَتْجُم اَناَك ْنِ مُهَنْيَيَو «نْيقرفتُم اناك نإ َجّوَرتت

 َْنَك نإ يب ْنُكت مَ اً ادق اركب ْوَلَو ْتَءاَش ُتْيَح َنكْسَت نأ اَهَلَو

 اَمَرْحَم َّناَك اذِإ ُهَعَم اَهَناَكْسِإ ةَبَصَعْلا َنِم َيِلَوْلِل اَذَكَو . اَهََم اَهناَكْسإ مَ
 امك بتل اعل اف اَطِاَلْيَواَهْنكسُم اهب يقئال عضْوَم يَ لِ .اَهَل
 اَمَك َرِكذ اًميِف اًهَلثم ُدَرْمَألَاَو َكِلْذ ىَلَع ديْجنَو ءنفكلا ريغ َحاَكي اَهمَي

 هيي فلكي اآلَو َةَبيرلأ ئَوْعَد يِف هنيمّيِب ب ٌىِلَوْلا قَّدَصُيَو هْيَلإ ٌةَراَشِإلا تدم

 ثقب وة مقل وحلا نب وْ بلا مؤ يف هتان
 ةَناَضَح : ءوُضْوْل ٍِضِقاَرَت يف يِوَوَلآ َلاَق ءُواَمل ليِصْمملأ اًهيِفَق ةَديِشَر َرْيَغ
 َنوُكَي نأ يخي القت هيف َرَأ ْمَل , وبلا َدْعَب ُهَاَفَكَو لكْشُمْلا تنحل

 َءاَش اَذإ ِنْي وَبألآ ِنَع دارو هلالفتْسأ ٍزاَوَج يف ءيِجَي ىَتَح ءِرْكبْلا تنبْلاَك

 .مَلْغَأ هلو ؛ٌرم امم هيف ُليِصفتلآ هَلْعُيَو . هنأ . ِناَهْجَر



 صخر

 ّيَرَج١ يرجدا نجح
 ىسسئوز) ند) سكش»
 ديياييارب . رت ن كادر تاجا م ا

 « عاَجش ىبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح ىف ٌعاَنْفإلا ١ 1ك(

 بي ٠ 5 هت

 اَذَح ُبِجوُي امم اَمُهَوْحنَو َلثَقلَأَو َعطقلأَو ُهلَمْسَتِل حاّرجلأ نوُد اَهِب َرَبَع

 اًرَدْصَم تناك ْنِإَو َتَعِمْجَو «ةَيانج ٌعْمَج َيِهَو ٌنَسَح َوْهَو ءاَريِزْعَت ؤأ
 مام هاهم هه هم 'أ عع 2 2 هَ

 . دمع ِهْبْشَو طخَو ٍدَمَع ىلإ يِتاَيَّس امك اًهِعّونَتل
 مرور ار ل 2م دلوع ل َااَعَت ُهَلْوَ 2 م ساس ا . 200

 بيك اوما نيا ام » : ىَلاَعَت ُهلوَع عاَمججإلأ َلْبَق َكِلَذ يف ّلْضَألآَو
 (نْيَحِيِحَّصلَأ» ربَحَك ٌراَبْخَأَو [178 : يكل /وَرقبل ووش 11 4 نصل يف ٌصاَصِيْلا ميل

 :مُقَر 21١5 /* َدُواَد وُبَأَو 65 :مقَر 247/١ ٌدِلْسُمَو ؛5515 :مقَر “/23٠١109 ٌيِراَخْمْلا

 ُيَقَمْيَبْلاَو 0١ ع لالا ١١/ َناَبِح ُنْبَأَو 4981/1١ :مُقَر دال“ َيِئاَسَنََأَو 4104

 اه لوُسَ أَي نه اَمَو : يق. 0 اوُيِنَتَجَأ): [114407 : مقر 5

 لإ هنأ ّمّرَح يِتَلآ سْفَنلأ ُلْئَقَو «ٌرْخّسلأَو ٠ ىّلاَعَت أب ُكدّشلَأ >:َلاَق
3 . 

 ُفْذَقَو ءفخ فخّرلأ َمْوَي : ينل ٠ ميل ٍلاَم ُلْكَأَو ءاَبيلأ ُلْكَأَو ءٌّقَحْلأب

 9 ادن هلل َلَعِجَت ْنَآ» :َلاَق ؟َلاَعَت رشآ َدْنَج َُطْعَأ بنَّدلأ يأ :هل ُئَلا ليس دَقَف رفا َدَْب ِرئاَبكْلآ ربك ْنِم ْقَح ريب اَدهَع َيِدآلآ لَ
 هاَوَر (َكَعَم َمَعْطَي ْنَأ ةَفاَحَم َكَدَلَو َلْثَقَت ْنأ» : َلاَق ؟ّييَأ مث :ليق -511« ٠

 سم اه

 03914 /7 َدُواَد وّيَأَو 5 : مَقَر 90/١ مِلْسُمَو ؛ 47١0 :مقر 6575 ُيِراَخْبْلا] ِناَْحْيشلَ

 ُدَمْحَأَو ؛101 :مقَر 17 ناتو ؛م147 :مقَر 395/0 ٌقِذِمَرَتلاَو 458٠١ :مُقَر

  41١مقر : 4371[.



1 

 1 هع 2 2 ى-<90م

 ء ضخم أطخَو « ٌضْحَم دمع : بّرضأ ةثالث ىلع لثقلا

 و ول حصل رو 2 ود حصنو لأ ادله ثبت ُحِصَت رواَكْلا نال ءاَدْمَع لاقل ُةَبوَت حصن اها

 ءَبَّذُع ْنِإ ُهُباَذَع ُدْلْخَي اَلَو يشمل ِرطَح يف َوُه لَ باد مسحت
 6 ا

 اح 6

 رفا ب رقاب ٍرياَسك قبولا كَ د َلَع َّدَصَأ

 يب [ ٌمُوآَرَجف اََعَتْم اقم م م هوم َلُكُقَي نم و # : ىَلاَعَت ُهْلْوَ 0

 َنِإَف ٠ ليرّطلآ ُثَكْحْل ٍدوُلُحْل راف :ةيكلآ /ءاَلا ةَروُس ؛) ابي اًدَح ُ

 صوُصْخَم ْؤَأ قلاع مول نيملنكلا اصعد ئلع ثرقاظت ليلا

 .ُهُرْيَغَو َةَمِركِع َُرَكَذ اَمَك احتْسُمل ثمل

 - ١

0 

: 

 ع 1
1 2 

 هه 6-5 ص

0 

 اج

 ل ل ولقد 0

 د د

 .َي هم 7 8 ودهم هر مار 2

 ٍدْمَع :بّرضأ ةثالث ىلَع لثقلأ) :هلؤقب لثقلأ ميسقت يِف َعَرَش مث

 مل ْنِإ َيِناَجْلأ َّنَأ َكِلَذ يف رحل هو (اطخ ٍدَْعَو «ٍضْحَم ٍطَخَو « ضحم

 احل بَ نِف اَهدَصق أطَخْلأ و َوُهَف ِهْيَلَع ْيِنَْمْلآ َنْيَع ْدِصْقي ذِصقَي

 ُدمَعْلاق) : هلوق ْنِم ةثالثلا ِءِذَم َدَحْؤُي اَمُك ٍ؛ِدْمَع ُهْبِشَق لِإَو محل وُ
 ىَلِإ) َدِصْقَي : ْيأ ميملا رشكب (َدِمْعَي ْنأ)َوُه ءُصِلاَخْلا :ْيأ «(ٌضْخَمْل



 ٍَقَتْمَو حِراَجَك ء(اَبِلَغ ُليقَي امب) ةَيَدجْلآِب ٍدوُصْعَمْلا صْخّشلا :ْيأ «(وبْرَص
 حول اًفِمْرُم هوك ُتْيَح نم اًناَوْدُع (َكِلدبُهَلَْ) هلع (ُدِصْقَي دصَقَيَو) « رْحِسَو

 . (ًَةَضْوَوْلَأ» ين امك

 َوُهَف «َتاَمَ َِِْغ ىَلَع قوق هج ٍرْتقِلرْولاَم «لغِفلا دضق» دعب جرح

 طخ وْ ءارمَع اًدمَع َباَضأَف اًَدْيَز نم َرْوْلاَم (ِدوُصَقَمْل صخس ثْلأ) لقي ٍديَقبَو ؛ًأطخ

 َتاَمَو مَ ابقي و قمري يف هن دو ول اَمك داتا لاَّ دي ًَهبَو 02
 ِدْيَقِبَو ؛ ٌرئاَجلأ لعل «ناَودعا» ديب ل َو ِ؛اًناَوْدُع َناَك ْنِإَو هيف هما

 ني

 لَ قة ُءَّدَقَف اًصاَصِق هنبق 2 قكتسأ اذِإ ام حول ؛ قاَهْرإلَ ةيييحساا

08 
-ًٍَ 

 نم اًناَوْدُع َسسْيِل ُهَنأل 0 يف َلاَق ءاَناَوُذُع َناَك ْنِإَو هيف َصاَصِق
 يراني اة ءاقِهْرُم ةنوك ْتْيَح ”س ا وت 2 ىلا م ظرم هم 00 4 ّ كوس هل

 ماَرَحَو ءبِجاَو ةَسْمَحلأ ماكخ 6 ىلإ لتقل هاا نجني ٌةَدِئاَف
 ١ < 2/7 سمح 7 0 عر صب 2 م

 ٌيِبَرَحْلاَو ءْبْنَي مل اذإ ٌدَتْرُمْلَأ لث :لّوأل ؛ حابَمَو «بوُدنَمَو «هوركَمَو

 ثلاثلاو ؛ٌقَح رْيَغِب موُصْعَملأ لثق :يناثلأو ؛ةيزجلا ٍطْعُي وأ ْمِلْسُي مل اذإ َء ا 6 هم نك م 00 م 6 هك وم 6. 80
 اذإ هلتق : عِباَّرلاَو ؛هلوسَر وأ ئل | تسي اذإ َرفاكلا هبيرق ٍمِزاغلا لتق يربك ىغ (/ساكس مملو عاش م7 سي ل يا رعش ىلع 66 سا سون عا 0م 32 0 3 م 1 2 31 مس 4 م 2 3

 00 ع 20 07 رس - 7 2م موج 6 < مر 2 مى يد

 ُهَنِإف «ءلاّصخلا ِتَوَتْسَأ اذإ َريسألا ماَمإلأ لثق :ُسِماَحْلَْو ؛اَمُهَدَحَأ ّبَس
 0 0 ع 2 فى 6 عيل 0 6 7 هم عم ع هَ

 فلكم ٌرّيغ هنآل ٍماَرَح الَو لالَحب ففَصوُي الف طخلأ لتق اَمأ هيف ايخم



 ١ 1 ٌيِنيبْرْسلا بيِطَحْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 2 ثنا 1 ا 5اس ار 8 ِ نام 7-0 عر

 لام ْئِف ة اَح ةَظْلَعُم ةّيد ْتَبَجَو ُهْنَع اَفَع نإَف « ِهُْيِلَع ٌدَوقلأ ُبَحَيَف
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 :ْيأ (ُهَوَقْلا> .يِتاَيَس اَمُك ِهِرْيَغ يِف ال ِدْمَمْلا لْثَمْلا يف (بِجَبق)

 : ةيآلأ يال «ذتقا نشات يع ١ .نلاعت هلؤقل ؛ُصاَصِقل

١ 

 عع

51 

 ُهَنَأَل هيف ف ُعماَصِقْلا َسَج بجو و اَمّنَِو ءِءاَفيِتْسال لحم نإ هريَغ ذأ 5

 . ِتاَمَلْتُمْلأ رْئاَسَك < ةسنج نعت 4 1

 يد اَلَو َطَقَس اَناجَم ِدَوَقْل : ْيَأ :(ُهْنَع) ٌقحَتْسُمْلا (اَمَع نإف)

 . بجوُي ْمَلَلْثعْلا َنأل ءبَهْذَمْلآ ئََع هي 1 َوْفَعْلا َقَلطَأ ْنِإ اَذَكَو

 06 َبَجَو) لام نَلَع اَفَع ْوَأ ءموُدْمَم ثاَبْنِإ ال تبان طاَعْسَوْفَمْلآَو
2 

 مل يِنَجلا نم .: يمل ذو ««رئاقلا لَم ف ةلاح) . نايس مف فرَتَس ام

 السل هلع تم لش ي يفَو ءاَمْرَج ماضل ثحَت مدا هلع سو

 يف اعل ني :َرْمَألَأ يَ اَهَريَحَو ةمألآ ِهِذلَه ْنَع ىَلاَعت فآ فَما. طقف ةّيّدلأ

 ةاضر ٌربَتَعي د الاَف ِهْيَلَع م ُموُكْحَم َيِناَجْل َنَأَلَو دَقَسَمْلا ّنِم اَمِهِدَحَأب ماَرْلإلآ

3 

 ضب َقيِْطَت َّنَأ اَمَك امك هلك َطَقَس يِناَجْلا ءاَضْعَأ نم ٍوضُم نع اََع وَ
 هت مل ذإو ءاَضِنأ طقس نفسنا لضخ : هب اَمَع ْوَلَو ءاّهلكل اًهلَكِل ٌقيِلطَت ةَأْرَمْل

8. 

 . ٍطوُقّسْلا ُتِناَج هيف ُتَلَعُيَو ءَأَّرَجَتَي "ل صاَصِقْلا َّنَأل ءُرَخَآلا ٌضْعَبْل



 , ُةلتقيف الجر َبْيِصْيف ٍءْيَش ىلإ َيِمْرَي نأ ضْحَملَا أطخلأَو

 يف َةَلَجَوُم َةَلِقاَعْلا ىلع َةَفْمَحُم ةَيِد ِهْيَلَع ُبِجَي لب « ِهْيَلَع َدَوَق الق

 . نيس

 « ُتوُمَيَف اَيِلاَع لتي ال اَمب ُهَبْرَض َدصقَي ْن
 نام هاو 2

 ه هرم ساهر

 ىلإ َيِمّرَي ْنَأَك « صخشلا َنوُد َلْعِفْلَأ َدِصَقَي هب (ْنَأ َوُه ٌضْخَمْل أطخلأَو)

 .ُهَرْيَغ وأ رع : يأ ,قن» نإ« َبيِصْيْق) ٍدْيَص ؤأ ٍةَرَجْشك (ِءْيَش

 ٍلغِفْل َلْصَأ ْدِصْقَي مل ْؤأ َرَم رم اَمك اَرْهَع َبيِصُيق اَدْيَر هب َيِمْرَي أ 0(ُهَلثقَيَ)

 .اًضِيَأ م م اَمَك َتاَمَف ِِرْيَغ ىلع َطَقَسَ َنِلَر ْنَأَك

 ٍةَنصْؤَم عبق قو روحت اًنطَخ انو ٌَلَتَك نمو # : ىَلاَعَت هِلْوَقِل (هْيَلَع َدَوَق اََق)
 هه

 ْضضَرَعَتي ْمَلَو ةّيذلأ بجو 0: هيكل /ءاَسّشل اند هَروْس ؛1 «ءوِرْهَأ لإ ةَمَّلَسُت ٌدَي ةيِدَو

 اَمَك (ِلقاَعْلآ ىلع ةَمْمَحُ ةفخ .ةَروُكْذَمْلا 3 ةيآلل (ةَيِد ُْبِحَت لَ صاَصِقْ

 ٍليِبَس ىَلَع اَهَبوُلِوْحَي ْمُهَّنَأل هيلع ةهَلجَوُم) .اَهلضَق يف ُهُفِرْعَتَس
 مك عاّمْجِإلأِب (َنيِنِس ثالث يف) . ْمِهْيَلَع اَهْليِجَأَت ةاَساَوُمْلأ َنِمَو ءةاَساَوُمْل

 ْ .هُرْيَغَو ُهْنَع ُهللأ َيِضَر ٌيِعِفاَشلأ ُءاَك

 : ْيَأ ((ُهَبْرَض َدِصْقَي ْنَأ َوُه) ءِدْمَعْلا هْبِشِب ئَمَسُمْلا (طَخْلأ ُدْمَحَو)
 َتوُمَيف) َكِلَذ وَْنَو ةَفيِفَح اًضَع مَع اصعد طوس لَ لقي آل امب) صْخّشلا

 دق َةََداَصُم اَهرْيَعب ُهَنَْمَف اَئِلاَع ةّلِتاَقْلأ ةلآلآ ٍدَقَمِل (هْيَلَع َدَوَق الق هببَسب

 ِطْوَّسْلأ ليِتَق إَطَحْلا ِدْمَع ليت يف نإ الأ» هك وقل (ةقلقم د كح رم



2 
 ١4 ٌينيبْرْسلا بيطخلا َدَّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل < ةه مار دي

 # دول 1 6 9
 2 85 .ء د سأإ نه كورلا هر سو س7 9

 م ١
 اَمُدآَلْوَأ اَهنوْطُب يف َةَملَح َنوُعَبْرَأ اهْنِم ةَطَلَعُم لبإلا َنِم َهَنِم اَصَعْلآ
 [١هالاله :مْفَر :14/8 ٌنِقَْيَبْلاَو 4044 :مقَر 0417 /+ ٌيِئاَسَتلاَو و0 فاق

 ني ِمَعْلامُهح يطأ اَلَسْلاو دفعني هدم دفعا هب نأ با و مَيْعَمْلاَو

 يف اَمِل ةَِقاَْلا ْىَلَع) اَهِنْوَك ِهْجَو ْنِم ٍَّطَسْنآ َمْكُحَو اَهِظيِلْخَت ِهْجَو
 :َكِلذب ئَضَ كو هنأ ١> : مْقَر ٌيِلْسُمَو ؛5504 :مفَر ٌيِراَخُبْلا] ( ِنْيَحيِحَّصلَأ»

 .اطَخْلأ هَ د يف اَمُك ْمُهْيَلَع (َلَج َةَلَجَوُم)

 وم وما 0 همس تس 7 ا و 1 ا 0

 ؛اهريغ ال ِلاَمَتْيَبَو قالَوَو « ةَباَو : الث ةيدلا لمحت ت . هيبند

4 

 َلِقاَعْلا َّنَأ اًهِلاَحُم ُمَلْعَأ لَو : ُهْنَع ىَلاَعَت هللآ َيِضَر ُِعِفاَّشلآ ٌماَمِإلآ َلاَث
 ةأرَمْلا َّنأ يف اًمِلاَحُم ْمّلْعَأ ْآلَو :َلاَق .بألا لبق ْنِم ةَباَرَقْل ُمُهَو هُةَبَصَعْل
 ىَهتْنأ . يِدْنَع ُهوُيَْمْلا اَذَكَو ءاَئْيَش ِنالِمْسَي ال اَرَسْيَأ ْنِإ َّيِبَّصلأَو

 مُهَّنأل َلَفَس ْنِإَو ُهْعرََو ءالَع ْنَِو يناَجْلا لأ ِةَبَصعْلا نم َيِتْسََو
 ُهْضاَعْبَأ لَمَحَتَي آل ىِناَجْل ّلَمَحَتي آل اَمَكَف ُةُضاَعْبَأ

 ففي ْمَل ْنِإَف ءُبَرْفَأْلاَم ُبرْقَألآ َةَبَصَعْلا ّنِم ةّيدلآ ٍلُّدَحَت يف ُمَدَقُيَو
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 َئ مي 5 ْنِإَف «بأب لدم 2 ىلع ٍرْيَوَبأ لدم 200 . قي 3

 حف ذاَشْنَأ] «بَسّسلأ محلك ةمْخل ءايَوْلا١ : رّيخل 71 قتعمف بجاَولأب مِهْيَلَع

 َدَقْف نإ مث «[0949 :مَقَر ءالالو / ُمِكاَحْلَاَو 4 : مُكَر ءلا١5/11 ناَبِح ُنْبَأَو 8/1١"

 ا

 الع نو هِلضأ ربع بسن نم ئهَصَمَق بجاولأب لع م يفي ب هَل وأ «قتعُمْل

 م «قسْعُمْلا ُقَبْحُم . 0 عرقو ىناحْلا لضأ يف ذ رم اَمك «َلْفَس نو عرفو

 2 «يِناَجْلأ يبأ ُقَْخُم مث «َعرمْلآَو لْضَآلأ ادع ام اَذَكْلَمَو ٌكِلَذَك ُهّبْيَصَع مَع

 يو ات ذك دقو هلأ ُرْيَغ ُهْئَبَصَعَو بلآ ٍقبْعُم تشم تشم كن هيدع ْثي ممو وغرب م ل

 ٍصْخَش ُلكَو ِدِحاَو قِْغُمَك مِهلُمَحَت يف َنوُقِتْعُمَو .اَاَع لِي رمل

 ُلِقْعَي لَو هِتاََح يف ُقِتْعُمْلا َكِلذ ُهَلِمْحَي َناَك اَم لِي ٍقِتْحُم م لك ةَبَصَع نم
 9-2 وع
2 

 اد ماسلا وُ َلَقَع َرِكذ مم لِقاَعْلا دم نق هني ال امك قُم ْنَع ٌقيَِع
 9 هل

 اسوا

 ىَلَع نب يِناَجْل ىَلَع هلم ٍاَمْلآ ُتَْ َدَقُف ْنَِ ِلاَمْلَأ ِتْيَب تب ُرَأ مَِعَي مَ

 . ُحَصّلآ َوُهَو :ٌةلِقاَعْلآ اَهلَمَحَتَت مث ءادتنآ ُهُمَرلت ان

 .ةيْرْلاَو_ِرْفَمْلا مَدَعو را :ٌنِنَخ ُلِقْمَي ْنَم ُتاَفِصَ
 مرغ ع اَكذ َناَي ْن نإ مَعَ 2 اخ ال أَرْمأ لقْعَت الق ؛ ٍنيَّدلأ َقاَفُتَأَو ُفيِلكَتلَأَو

7 
 الص وبس

 يتلا هتّصح
0# 

 و ايتام ولو بقر لَو ءايوُسَك ْوَلَو يقف اَلَو دي اَهاَد

 ٌيِئاَرْطن ْنَع ٌيِدوَُي معَيَو ؛ُهُسْكَعَو راك ْنَع ٌمِلْسُم الو َن نونَجَم الَو ٌّييِبَص 9 ّس ه < ع هو ىلا 2 9-5 2

 ُهاَلْمَي ْنَم َوُهَو َةَلِقاَعْلا ّنِم ْةَنَس لك يف َيِنَمْلا ىَلَعَو .ثزإلاك ُهُسْكَحَو
 ة ّرلأب اًراَبتغأ اَه اهَردق أ ءاَراَنيِد َنيِرْشِع ةَراَمَكْلأ يِف ُهَل ىَقِبَي اَمَع الِضاَف



 ىَلَعَو ءَةَضِفْلَ لْهَأ ْىَلَع مِياَرَ ُةُرْدَق وأ بَمّذلأ لْهَأ ىلَع ٍراَنيِد ُفْضِن

 0 ءاّرانيِد َنيرشِعلا َنوُد َرِكذ اَمَع لِضاَم ّكّلْدَي ْنَم َوُهَو ْمُهْنِم طّسوَتبمل

 ةلالث ذأ ريد ْعُبُم ءاَريِقَف ىَتي الل رايد عين َقْوَمَو اَهْدَ
 :رآنيو فض ََِْع يذل نَا هْيَلَع َءْيَش ال ين ريِقَمْل َنْي 0 ب ةطيياو

 ْدَحْؤُي ةَنَس لَك رخآ يِفَف «يِمَدآ ُلَدَبُهَنَأل ءِدْئَعْلأ ىَلَع ةيانجلأ ُهلِقاَعْلآ [

 . َنيِنِس ثالث يِفَق الَتَم ِنْيَلُجَر صْخَش لق وأ ويب ل زنق دي

 يف ُلَّجّوَت تاّياتجلا ُشوُرأَو (ٌتاَموكُحْلَاَو ؛ نيل عطف كارلا

 ريغ ةيد قُم نم سْفَنلأ ةّيد ّلَجَأَو «َةَلِماَك ةّيد ثلث ُرْدَق َهَنَس لك

 . ةَياتجلا ِاَدتْبَأ نم ِدَي قع

 .ةطشق ولا كلي باو طقس نس ان يف ةاعلأ نم تام نم

 ُهفرْعَتَس اَمَك ٌةَسْمَح ّلَب « «(ٌةعَبْرَأ) ِدْمَعْلا يِف (صاّصِقْلا بوُجُو طَئِاَرَشَو)

 . (اَمِلاَب ُلِتاَقْلا َنوُكَي ْنَأ) : لول

 ملقلأ عفَرل ٍنون وُنْجَمَو ّيِبَص ىَلَع صاَصِق الف «(الِقاَع) َنوُكَي ْنَأ : يِناّثلَأَو

 فن ديد ْبِجَتَق ءعْضَوْلا باطخ ْنِم وه امن اَمِِتاَمَلتُم اَمُهْنيِْضَتَو اَمُهْنَع

 عبأ ائ'ا 3 0 3_6

 ا
 تا
 5 ع

. 
 وار
 و

 « ٌعَبْزَأ صاَصِقْلا بوُجُو ُطِئاَوَشَو : ّلْصَف ١ : خّسنلأ ضْعَب يِف كل



 عىعرو مدمر ع 0-4
 َمطقت نإف ءاقبطُم ةنونج ناك اذإ ٍنونْجَملَأ ىلع ةيانجلأ مَدَع لَحَم : ةيبنت نس نم مم ماس مل 4 يت دك 0000700 ١ نسل و لس ل

 ُهَمِزَل ْنَمَو ههتَقاَفِإ َلاَح ٍلِقاَعْلا ْمُكُحَو ءهنونُج َلاَح ِنوُبْجَمْلا ؛ 2

 . عوجؤلا لبق ل ُهّنأل هونج َلاَح نم َيِفوْعسأ نُج مث «ٌصماَصِ
 َقْدُص ِلوَُْمْ لَو ُهَبَدَكَو ءانون مجم زأ ئيض رقلا موي تنك َلاَق ْوَلَو

 َلْضلا َّنذل ُكَلْبَق نونَجْلأ ل َدهَعَو 0 َتَقَو ابّصلأ َّنَكْنَأ نإ هنيمَيب هنيميب لَياَقْلأ
 و

 . ةنونج ُدَهْحُي و هب ْنُكَي لاَ اَم اَم فال ءاَمُهُواََب

 هنأ ءوِرْكسب يقتفلا رار ىَلَع ٍصاَصِقْلا ُبوُجُو ُبَمْذَمْلأَو
 لقا َماَرْنَم َنَأل ءصاَصيْلا كت ىلإ يدوي َلَعِلَو ؛ يول بَ َدْنُع تلكم
 لفعل رش نم م ئَشتْسُمْلاَك اًذلَهَو .ُهْنِم ّصتْقُي ال ىَّبَح َرَكسَي نأ ُرِجَْي ال

 َِوَد بْؤشب ئّدَحَت ْنَم هب َقِحْلأَو . باَئْسألآب اب ماكخألا ِطْبَر لق نم َوُهَو

 َصاَصِق لَو ِهْيَلَع َصاَصِق الف هوُتْعَمْلاك َوُهَف يدعم ُدْيَغ ام ءَلَقَعْلآ ٌليِزُي

 ِدقَع وأ ماس َكِلذ َدْعَب : ْمِصْع نو ءِهِتباَرح َلاَح لق َيِبْرَح ىلع هيد اَو

 َمَلْسَأ ْنَمِم ٍصاَصِقْلأ ِمَدَع نم ُهَد َدْعَب ةَباَحَّصلأَو لب هلغف ْنِم َرَئاَوَت امل مذ

 . ماكل ِهِماَرَْلآ مَدَعِلَو ةَرْمَح ٍلِتَق ٌيِشْحَوَك

 ني ف

 ٍلْثَقِب صاَصِق الق «(ِلوُيَمْلِل اَدلاَو) ُلِتاَقْلا (َنوُكَي ال ْنَأ) :ُتَِّتلَأ ()
 عبِحَص :َلاَقَو 25803 :مقَر ,«*/3] مِكاَحْل ِرَبَخِل َلْغَس ْنِإَو ءِلِتاَقْلِل ِدَلَو

 ؛ ئَسيِع ّنْب ُرَمُع //1١١1 :ةّمَجْرَت 2481 /* َنِْيمْعْلاَو ؛؟10/77 :مْفَر .”"5/4 َنِقَهْيبْلاَو ؛ٍدانْسإلأ

 انآ وما



 ٠ 6 ا. م د. م اه د. .٠ ده هوا. ها اوف هاف ف ده ا.ه عداه علف واو واه اه وأو « ا. ا. ىو دوا. ىو ساو عاش واو هاه عاملا

 هيف :588/5 هِدئاَوَّزلَأ عَمْجم» يف ُيِمْيَهْل َلاَق ءىادال :مَقَر 2/4 (طَسْوَألآ» يِف ُِناَرَبَطلَاَو

 زج ف كلو «تسيحلا اذ ل كدَو «الزملا يف ف هذآ ُهَركَذ َدَقَو ع ُنْسَرفْلا اَسيِع ني ُرَمُع

 ركْنُم : َلاَقَو ءىئَّسيِع ّنْب ُرَمُع 1777 :ةَمَجْرَت 208/0 ٌيِدَع ُنْبأَو اوُقْتُو ِهِلاَجَر ُّيَقَبَو ُهَل َنضَكَيَو

 «هيبأ نم ٍنْبالِل ُداَقُي ير :هاَححَصَو [10747 :مَقَر 58/43] ٌَقَهْببْلاَو [ِثيِدَحْل

 .ِهِمَدَح يِف اًيبَس َوُه ٌنوُكَي الف هِدوُجُو يف اَببَس َناَك ُهَّنَألَو ؛هتَمرح ٌةَياَعِرِلَو

 عْطَقْلا يف ِناَيِرْجَيَو :ٍناَهْجَو ؟ِناَمللآب َيِقَمْلا دلو لي ْلَه :ٌةييْنت
 0 ١

 ىّهَتنَأ أ . يفتلأ أ َلَع اًدِصُم م َماَد اَم انبي

 ام ُهَلاَق امك َةَهِيُش ل ا الاَو

 وأ لو ان لوب ةجوز لقا د اًولأ ىَلَع ٍدَلّولل صاَصِق الَو
 و 2 هال ل 8 11 1 7 0 00

 مث ءهتَجْوَر اَبأ لتق ن لو ةقفي توكة مل ١ ؛ هنْيأ ةَجْوَر لتق

 ال ْنَهلَف ِهِدَلَو ىَلَع هتياتجب ب لقي ْمَل اَذِإ هنأ دلو اَهْنِم ُهَلَو ةَجْوّرلأ ِتّناَم

 ٍطْرَسِب َكِلذَك َوُهَو هْيَدِلاَو ْنِم ٍدِحاَو لك لقي َدَلوْلأ نأ ُهُمالَك َمَهَْأَر
 ةيرْحْلأَو مالسإلا يف يِواَمَّشلأ

 ّمَصألا َلَع هب ُلَتقي الق هكْلمَيَوُهَو ُهابأ لق اذ ُبَاَكُمْلا هْنِم سي هنأ لِ
 .ِهِدِلاَوِل دبع ُدبَعلأ َلَمقُيَو ءضغبب ْمُهضْعَب مِراَحَملأ لقي َو ءاَةضْوَولَأ» ىف



 هس

 ذأ ««قر وأ ءِرْفُكب ٍلِتاَقْلآ ّنِم صَقْنَأ ُلوُتقَمْلا َنوُكَي ال ْنَأ) : ْعباَرلأ (2)
 ,ِةقوُرْعَمْل ليال ٍصاَصِقْلا ٍبوُجُوَل ةَطوُرْشَمْلا ة ةاقاكُمْلل اًقيِقْحَت مد ِرْدَم

 ُموُضْعَم وأ قر هيف ْنَم خ وأ ءارفاك ٌمِلْسُم َنَعق ْنأِب َصَقْنَأ ناك نِ

 . ٍلئنيح َصاَصِق الق ؛ اتَصْخُم اًيِناَز مالُس 2(

 لبق ُهَنِإَف « َيمَدلأَك هَ ةَيزجب ٌموُصْعَمْلأ ام الشإلاب ٍةَمْصِْل» ديب َجَرَحَو

 7 ٌيِدوُهَي لتقيم اَمُهُنَلِم ْتَمَلَتْخأ ِنِإَو ءاَضُيَ ّيَمْذِبَو ٍنَصْخْمْل ينازل
 يح ْنِمةَدحاَ هلم ُهَلُك رفحا نأ اهْكَعَو ٌيِسوُجمَو ٌنَمأَتْسُمَو داعم

 ماضل فَي مَ لقا يمد َمَلْسَأ وَ ؛َعيِمَجْلا َلِمَش حلا نإ

 َرظَن لَو قي انجل ٍلاَحِب تاَبوَقْعْلا يف ذ َراَبتعالا نألا ةّيانجلا َلاَح اًمِهِئفاَكَيل

 ٍلِهاَجب ٌمِلاَعَو هسْكَمك َْيُخَو وأ َرمأِب لُجَو لقي ؛اَهَدْعَب ُتْدْحَي امل

 .اًمهيكعك ٌباَشِب فو سيبك يرش هيك

 نك

 0 7 م َْ 8 5 0 مل 0 : 2

 هلؤقو «ةّيآلأ [19 :ٌديآلآ بوت ُهَروُس 9] هوني توئمؤبال تزل الو # : َلاَعَت
 ؛ ةّيآلأ [1 :ُةيآلأ /ةبوَلآ ٌةَروُس « جتنا تيكرطتلا يَ ُدحأ َنِإَو# : قلاَعَت
 ُثّيَح َنيكرْممْل اولُدمَم# : اع هلق ابعَو مآ :آَو اًيبَص ْوَلَو ٌيِبرَحْل ُرَدْهْيف

 سا هر مه هس ها .٠ < مرع ءدعاوو 000

 ُيِراَحْبْلا] رخل ٍموصْعَم قح يف كدترمو 5 هي ثلا روش 41 4 رمد دجو

 ك454 :مُقَر 09 /: ٌيِذِمٌرْتلاَو ؛ 0١" :مَقَر 076/64 َدْواَد و 41801 :مُقَر ٠98

 ؛ةغالم : : مقر ءلاا//١٠ ناتح ُنْبَأَو ؛ 5١09 : :مَقَر 0٠١ ؟ /٠// ٌيِئاَسَملََو ؛ٌنَسَح ٌحيِحَص :َل

2 

 “و٠ :ةحفص ٌيِسِلاَيَطلَأَو ؛؟000 : مَكَر 32م1 ١/ ُدَمْحَأَو ؛؟ هه : مقر 2848/7 هّجاَم ُنْئَأَو



 ته. مع 000 _ مالو

 نإ نإ و عهو

 . لحاو آب َةَعاَمَجْل لّتَقتَو

 : مُقَر 5١4 :ةَحْفَص ِدوُراَجْلأ ْنْبَأَو ؟58497 :مُقَر 205 /ه َةَيْيَش يبأ ْنْبَأَو ؛5189 :مُقَر
- 

- 

 د لَّذَب ْنَم) :[155141 : مَقَر .195 /4 ٌنيِتَْيَبْلاَو ؛ :٠4 :مقر 0115/7 يطرد 145

 7 َدَح ِهئاَيِتْسال رم امك م وضَْم ملم ُهلَتَق ِنَصْخُمٍِناَرَك موُفأَ

 < هئافيتسال هلتاَقل وق هْيلَع ْنَمَو يب م هِراَرقإب هان َتَبتَأ ٌءاَوَس

 اكلأ لوتقملا ناك ْنِإَو ضعي ْمُهَضْعَب ب ِلَلَو أَو ٌبَتاَكُمَو ٌدّبَدُمَو نق

 دسإلا ٍثوُدُحَكَم تالا َقَتَع ءاَدْيَع ُدْيَع َّلَتَق ْوَلَو ؛ نشا نيل

 ع ثا اوس لَ ل ةضخب نمو قبس اك هوَ
 دع ضباب لقي ْمَل هَل ؛َصاَصِق آل آل ْمَآ لوُتَقَمْلا هير ل ا

 ءاعتاَس اَقرَو ةيرْ هِيَ هميم هلق ْلَب «َقِقَرلآ قبِقٌرأب يَحْلا َضَْبْل

 ٍرَبَحِب آل ٍصْخَش يف ةَليِضَفْلاَو عمم َوْهَو قر ءْرُجِ ْيرُح ِءْزُج لق مَ

 5 َهِلْمْمْلا ّنآل يم رخو ملم ع نيب نص اَضق آل اَذَهِلَو «هيف صقل

 .ُهَئْضيِقن اَمُهْنِم لك ةَليِضَف ُرْيجَن :َ لَو ِدئَعْلب لقي ال َرْخْلآَو «ّيَمَدلَأب ُلَتفي

 يف ْمُهئاَحاَرِح ْتَلَضاَفَت ْنِإَو (ِدِحاَوْلاب) اوُرْثَك ْنِإَو (ةَعاَمَجْلأ ُلَمفْتَو)

 نم ُهْرَقْلا ْنَأَك «ِرْيَغب مد ٍدَدَحُمِب ُةوُلتقَأ ٌءاَوَس «شزألاَو شْخْفْلاَو ٍدَدَعْل

 ُيِقَهَيلاَو ؛؟١/59 م 2 يف ياش 050007 ٌكلاَم ( ئىَوَر امل ٍرْحَب يفَو قِهاش

 ليغ هوُلَتق ٠ ءٍلُجَرب ةَعْبَس وأ ةَسْمَح ارت لق ُهّْنَع هذآ َيِضَوَرمُع نأ

 :َةِلاَمَت ْوَل :َلاَقَو «ٌَدَحَأ هيف ُةاَرَ , ال عِضْوَم يف َلتقْيو َحَدْخُي نأ «ةليج : :ي

 ءٌدَحَأ ِْيَلَع زكي ْمَلَو ءاعيَِج هب ْمُُملَتعَ ءَعَْص لأ هيلع عمت :ي

 ءِدِحاَوْلَا ىَلَع ٍدِحاَوْلِل ُبِجَت ٌةَبوُقُع َصاَصِقْل َّنَأَلَو .اًعاَمْجِإ َكِلَذ َراَصَف

 هل
3 

 مح 6
 9-2 م وع 0

 9-5 ةهاياس ساه 5
1 

3 0 

0 

١ 

 يسال | اتنسسو



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلأ لح يف ٌعانْمإلا ١ م

 يف اَمُهَنْيَب يِرْجَي ٍسْمَّتلأ يف اَمُهَنِْب ُصاَصِقْلا ئَرَج ٍنْيَصْخَش لكَ
 . فاّرْطألأ

 ُدَلَق

 ُ اًمّدلآ ٍنَمَحِل عرش ُهَنَأَلَو يفْذَقْلَا ٌدَحَك ٍةَعاَمَجْلا ىَلَع ٍدِحاَولِل ُبِحَت

 لع رغب نتن ضحي وأ نم نأ او الآ َدْنَع تحن ْمَل

 ٌيِلَولِلَو ؛ ِصاَضِقْل َنِم اَنمآَراَص ُهّنَل ِءاَمّدلَأ ِكْفَسِل ةَعيرذ َكِلْذ َدَحَتأَو ِهِلْتق

 .اَهيلَع ْمهِعيِمج ْنَعَوَةَيَدلآ لَع مهِضَْب نع ُوْنَْل
 ِتَعْرُو ٍتاَحاَرجب ُلَْقْلآ َناَك ْنِإ من

 ٍتاَحاَرِج ىَلَع ٍدِحاَوْل غلا ١ يك ا دقو طي : اال ري

00 

 تايد آ َنيِقاَبْللَو ٍةَعْرَلب َةَعْفَد وأ مهوب لق ارم اًعْمَج َّلَتَق ْنَم

 ْوأ لوألا يف َنيقِسَسسُمْلا َنِم ِلوَلآ ري غ ُهَلَتَق ولف ٠ هلع صاَصقأذَت

 َنيِقاَبلْلَو اًصاَصضِق ُهَلْدَق َعَقَوَو « ئَصَع يناثلا يف ْمهّنِم ُةْنَعْرَف ْتَجَّرَح ْنَم ُرْيَغ

 ا «ٌتاَيّدلأ

 ْمُهْنِم لك َمَجَرَو ؛ْمِهْيَلَع اًعّرَوُم ََقَوو ءاوُاَسأ ْمُلُك هوَ ول

 . هيد َنِم ُهَل يِقاَبْلأب

 ٍةَمٌدَقَتُمْلا ٍطوُرشلاب (سْفنلأ يف اَمُهَنْيَب صاَصِقْل اَرَج ٍنْيَصْحَش لكو)

 ِرَدَقُمْل زجل يف ىفَو «(فاّرْطَألا) عطق (يف) اًضِيَأ ٌصاَصِقْل (اًمُهَنْيَب يِرَجَي)

 َةَطوُيْضَمْل عفاََمْلا ضْحَب َةلاَزإ يِفَو .تَصُمْلآ ُركديَس امك ةَحِضوُمْلاَ

 . قْوّذلَآَو ٍشْطَْلاَوٌمّشلآَو عْمّسلأَوِنْيَعْلا ءْوَضَك



 ١ ها/ ٌينيِبَْسلا بيِطَحْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 ٍطْئاَرَّشلآ َدْعَب فاَرطَألا يِف صاَصِقْلا بوُجج + ٌطِئاَرشَو

 هديب ىْمْيْلا ٌصاَخْل مسالآ يف ٌكاَريْشالآ |: ناَنثَأ ةَروُكْذَمْل

 . ُلَلَش نب نيقرطلا ٍدحأب َنوُكي ال ْنَأَو « رسل ١ ئَرْسْبِلَأَو

 يف ٌفَرَط ةَرْبخلا ٍلْهَأَلَو «َةطوْبْضَم َلاَحَم اَهَل نذل :(ةضْوَّرلَأ» يِف َلاَق

 .اًهِلاطُبِ

 ِةَسْمَحْلا (ِطوُرُشلا َدْعَب ِفاَرْطَأْلا يف ٍصاّصِقْلا بوُجْو ُطِنِإَرَشَو)
 : (ِناَنْنأ) سْفَتلا ٍصاَصِق يف (ةَروُكْذَمْلا)

 ىمْيلآِب ىنْبلا) ةََئاَمُمْلِل ةَياَعِر (ّصاَخْلأ شالا يف ُكاَريْشالا) : ُلَوَألأ
 ءايلعب ىَلْفُس َةَفَش الو ءِنيمَيب ْراَسَي ُمطَقت الق «(ئَرْسُيلاب ئَرْسُبلاَو

 اهلِْم اَهَل َسَْل انس َعَلَق ْوَلَف ؛ِدوُجْوَمِب ةَياَتجْلا َدْعَب ٌتِواَح آَلَو ءاَمُهْسْكَعَو
 .ُدْعَب التم هَل َتَبن ْنإَو َدَوَق الق

 َعطَقُبَف ءط ّط م َرَعْشُي الق ءنَدَبْل يف ٌكاَرِتْشال (ٌصاَخْلأ شالا يق جَرَخَو

 .اًمهيِف َسْكَع اََو ٌرْخلآِب ُدْبَعْلاَو ءمِلْسْمْلآِب ْيَمَدلَآَو دُسْكَعَو ةَأرَمْلآِب ُلُجَرلَ
 ْ . (ًةَضْوَرَلَأ» ' ين ُهَلاَق

 ٌِنْجَمْلَاَو يِناَجْل : ْيَأ «(ِنْيقّرْطل ٍدَحَب َنوُكَي ال ْنَأ) : ينال 42

 ارم ةَحيِحَص ُمُطقت الف ُهَلَمَع لطي ٍوْضْعْلا يف ْنِْبُي :َوْهَو «(لَلَش) .ِهيَلَع
 ةَياَجْا دْعَبَلْجِ وأ هد ُدَي ْتَّلُش ْوَأ يِناَجْلآ هب َيِضَر ْنِإَو :ءاَلَشب لج ذأ لَ
 و

 وم

 يِناَجلآ ٍنذ ذإٍرْيَغب ع ” هلأ َلَعَفَو «عيالشلا ٌبحاَص َتلَخ ول َقَلَئاَمُمْل ءافتنال

 هذَي ةَموكَح ُهَلَو ءاَهْتَيِد ِهْيَلَع لب ٌقحَتْسُم :م ُرْيَغ ُهَنأل ءاَّصاَضِق ْمَطْقُي ْمَل



 مه عه ده ا. اى او دم هاه اه واق فاو.« سلاف و اه ف ده ده افاق هو فد. هاه اه واو و اه د. اهو واه دو هاه هاو هاف ف اه هاو

 ُمْطْقَتَو قَح ٍرْيغب اهتيِوْفَتِل صفنلا نص ْيلَعَف ٌعْطَملَأ ئَرَس ولف ءِءالَّسل

 ْفَحَي مَ رك يِناَجّل َلَدَش َناَك ؤأ ع ذ اًيوَبْسأ 8 ءالَّشلأ

 هَح َنوُ اهل ةَحِيِحّصلأب اًضِيأ ُءاَلَّشل لآ طفت . علت ا رم الِإَو مَّدلآ َفْرَ
 مذ الو «يقوؤمْلا اوف ْحََت لب مدلآ علني آل: لآ ُلخَأ َلوُعَي ْنَأ لإ
 فعن ان يالا يضل« ف د الورك نحب

 اهب َعِنَقَو مدل ْعِطَقْنَي :اولاق نِإف يفرط سفتلأ ِءافيِتْسأ َنِم اًرذَح (مألأ»

 إو «ىزجلا يف امهِتاَويْسال ْتَعِطق ٍلَكَشِل اَشزأ َبْلْطَي ال ْنَأب اَهيفْوَمْسُم

 ُىَمَّدلأ لتقف ْوَل اَذَكَو ِلاَمِب ليات ال َةَدَدَجْمْلأ َةَفّصلأ َّنأل :ةَفّصلَأ يف الب

 هطْفيَو ْئَش ةَرْخْلاَو مالش إلآ ةليِضَمِل ْبِحَي ْمَل ٌرخْلآِب ُدِبعْلاَو اْسْمْلَأِب
 رس و رس .١ يس

2 
 هل نإ 8.

 :ْيِتلَمْهُمِب ُمَسَعْلاَو ءوضْعْلا يف َلَلَخ ال ذِإ ؛ جرو مس مس ضم 7
 ها سمك هوس 01 كا و سمسم و5 يكوسوب |. .

 يف رمد اياََسَو را ة :رضْل لخر ذأ د < يف صاّصِقل

 . صيت ُدَحْوُ ال لاَ نأ كَ نود اهو اهلل اهيَميِلَس

 طيني اًضبَقْنُم َلَشألآ ٍرَكَذِلْوَأ ءاَلَشَو َةَكِص ديا الَلَشَو ةكِص َُكَذلآَو
2 

 نو يِصَح ركب لت كد حف مدعو ِراَميتالل رثأ لَو هسْكَعَو
4 

0 

 ع والو مصأب عيت ذأ عن و مشب لآ حيِحَص تف

 َسَرْخَأب ٌقِطاَن ٌَناَسِل الو :َءاَيْمَع ٍةَقَدَحِب ةحيِحَص

 روس ه] © َنَسلَأب 527 :ىَلاَعَت َلاَق ٌصاَصِق ٌّنّسلآ عْلَق يِفَو



 و 2 لك 7 هان د كر
 : نما يق لِ ني ذأ رم و

 1 رْسك يف َصصاَصِق ال امك اًَهِرْسَك يف َصاَصِق لق [غ5 :ُةيآلآ /ةَدئاَمْل
 ص

 اَُمٌمظَع نسل أل «ُبجَ هنأ لآ ٍنَعَف ُصاَصيْل ايف َنكْمَأ ْنِإ ْمَعن

 ءابشلا يف اه ب ع ٌتاآلآ ِةَعْنَّصلأ ِلْهَأِلَو «ِبناَوَجْلآ ِرثكَأ ْنِم

 ُمِضاَوَر ْتَطَقَس يَ وهو وُ صْخَش لَو ماا ٍئاَسك نكمل

 َناَمَض اق :ُةَعوُلفَمْ اَْنمَو ؛ُعِضاَوَلأ ةناتنأ طق مل رِفَص وأ ريك نب

 ْتَنَبَنَو يِتاَوبْل طقس ْنآب اَهِتاَبَن ُتْفَو َءاَج ْنِإَ ؛اًبلاغ د ومَن انآ ءِلاَحلأ يف

 اًهيف ٌصاَصِقْلا َبَجَو ءْتَْمْلا َدَسَف :ةريخلا ُلْهَأ َلاَقَو ءةَعولْفَمْلا َنوُد

 لق لَو «يّقَْسَتلِل َصاَصِتل نأ ءهِرْعِص يف ٍريِخّصِِل ئقؤتسُي الو ؛ ٍلئنيَح
 ٌةَديِدَج ٌةَمْعِ اَهَدْوَع َّنَأل ءُصاَصِقْلا ِطْقْسَي ْمَل ءْتَنَبَتَف ِروُقْنَم نس ٌصْخَش
 . ىّلاَعَب لأ نم

 ٍرْسَكَو ميِمْلآ حْنَمِ هب (ٍلِصْفَم نم) ٠ . ةيانج علق : ْيَأ :(َدِخَأ وْضُع ُلُكَو)
 هيِفَق) بعدل ٍدقل ٍلِصْمَمَو عوكل لاَتألاَو قْقْرَمْلاك ءَةَلَمْهُمْل

 يف ٌدُضَي الَو .ِةَداَيّزلأ ِءاَفيِتْسَأ َّنِم نما َعَم َكِلَذ ٍطاَبِضْنال (ُصاَصِقْل

 يف ةدخَضَو أبو ٌلوُطَو ٌدَدِصَو ديك ُلَحَمْل اسم نع ٍصاَّصِْلا

 ْ .ٍدِئاَز زَأ «ٌيِلْصَأ وضعي

 الب اًمهيِف ٌصاَصضِقْلا َنَكْمَأ ْنِإَ .بكَمْلاَو لحما لْضأ ٍلِصاََملآ نيو
 عِنْجَمْلا َتاَم نإ ؛ َْعَت .ال ْمَأ يِناَجْلا َفاَجَأ ٌءاَوَس الق لَ « صن اج
 .ةَقاَجإ الب ْنكُْيْمَلْنإَو ءيِناَجل ع َِلذب لَ

3 

 لس ٍةَمَعَو نحو ِنذأ مَع يِفَو ءيْيَع ءَْق يف ُنماَصِْلا بجي 3 4 َّ - لاك . 2 هه
# 



50 

 رجول يو نات ام ميا ا : َوُهَو

 يف مطل (ةحض ةَحضوُملا) ة ةحاّرجلا (يف ّلإ) ءاَضْرَعَو الوُط ٍناَصْقْنل او

 م ال
 دع دع د

 آل اَهِصاَصِق يف اًضْرَعَو لوط ة ٍةَحاَسِمْلأب ةَحضوُمْلا ُرْدَق ْتَتْعُي :ةّمتت

 ُتْواَعَت ٌدْضَي اَلَو ارك اًرَمِص ٍنَِتْشَي دق المني أدأ َّنَأل .ةييزُْلا
 ُثمُأَرَو ؛جوُجْشملا أَو ّلُك َحَضْوأ ْوَلَو ءاَهِصاَضق يف ٍدْلِجَر مخل ِظَلِغ

 ْنم همن اَلَو ءهب يِهَتُكن لَو ءاَحاَضيِإ ُهاَنْيَعْوَتْسَ هِسأَر ْنِم ُرَفْضَ ع

 .اًهعيِج ىَلَع َعْْوَْل ةحِضوُمْلا شزأ ْنِم يِاَبلآ طْسِق دخت لَ ؛ ؛ هرْيغ
 سأوةهو ذ ةيأ «عرخشملا بز عفا أذا

 يِصاَن َحَضْوَأ ْوَلَو «يِناَجِْ | ِهِعِضْوَم ِنيِْعَت يف ة ةَريخْلاَو طقم جوُجشَملا
 2 أَلا يابن : م ْمّمَث ِهْيَلَع ٌيِنْجَمْل ةَبِصاَن نم ٌدَهْضَأ ُهْتْيِصاآَنَو « صْخَش

 مل ِهَقَح َلَع ةحِضوُم يف اَدْمَع ُنصعُْمْلآ داَز ْوَلَو ؛ُدِحاَو ٌوْضِي ضع هلك مأكل

 َيِفْعَو ءاَدْمَع وَ يْمَع َهْبِش وأ أَطَخ ُدئاَرلآ َناَك ْنِإَف . ِهِدّْمَحَتل ِةَداَيرلَأ صاَصِق

 ٍةَدِحاَو هَل ىَلَع ْمِهلُماَحَتبعْمَج ُهَحَض ُهَحَضْوَأ ْوَلَو ؛ٌلماَك ٌنْشْزَأ َبَجَو لام َلَع ُهْنَع

 وطول يفك ةسضوم خي ناو ب حض

2 3 

 سس



 1,5١ َنيِبْرْسْلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ نْب ِدَّمَحُمِل

 همسات 2 ٠» هى 6 ه٠

 [ ٍةَيَدلأ يف ] لّصف

 مما 2و ةهمو 0 م 000
 هفمحمو ؛« ةظلغم ِنْيَبرض ىلع ةَيِدْلاَو

 ٍةَيَدلَأ يف لصف

 اًميف ْوَأ سفن يف ٌرُخْلأ ىَلَع هب ةياَتجب بجاَولآ ٍلاَمْلِل مْس أ : عزّشلآ يف َيِهَو

 . حيِحّصلأ ىِلَع ىَلَع ُهْنَع َّلَدَب اَهّنَأ هه بقع صل اردو هنو

 اًنِمْؤُم َلئَع نَمَو 9 :ىلاعت لان «عاَمج اًَمْجِلَأَو اكل اًهيف ّلْصَألَأَو
 [4؟ :ةيآلآ /ِاَسَسلآ ُةَروُس 41 # ءوِلَم 1 1 ةَمّلَسَم 0 يؤ 1 رح ا

 يف اَهِبوُجُو ىَلَع ُدِقَحْنُم ٌعاَم اًمْجِإلَآَو «َكِلَذب ٌةَح ةحفاط ةَحيِسّصلا ُثيِواَحألاَ

 نؤك :ةّسْمَخ باَبْسَأ َدَحَأ َوُهَو ءاَهَظْلْعُي اَم اهل ٌضرْعَي دق ةّيّدلأ :ٌهيِبْنَت 0 3 2 سم م 7 9-0 2 هم هم ع 11 0

 ىدذ أ ءمرَخلأ ُةَشألا ىف ْوَأ ءمّرَحلأ يف ْؤأ ءِدْمَع َهْبش ْؤأ اَدْمَع لثقلا

 . مَرَحَم -ر

 9 2 000 رم خخ س2 رع وكس س سو عر هش همر
 «قّرلأَو «ةثونالا ةعبرا بابسأ دحا و ءاّهصقتَي اَم اهل ضرعي دقَو



 و

 ١51 عاَجش يبأ ىب ٍظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنفإلا «

 سا ريف اساس 20100 هه ريب اس شال هوس
 و6 وه

 2 ةَعَذَج َنوُثالَثَو 2 ةقِج َنوُثالت : : لبإلا َنِم هن : ةظلغملاف

 . اَهُداَلْوَأ اهِنوُطُب يف ََفِلَح َنْوُحَبْرََو

 ةّوعْل ىلإ ُتِناَثلآَو ةَميِقْلَ ىلإ يناَثلَو 5 / 3 ىلإ اهدي ُلَوَألَأَ

 1 ةَيدلأ ىَلَع ةَميِْلآ دير دق الِإَو ءبِلاَغْلا ىَلَع ئَرَج صقنأ يناثلا ْنْرَكَو «لَقأ ؤأ ثلثلآ ئأإ ُعباَولأَ < م65 كس وسل 6 كس و كيك لك ثم كاع يم
 عمهم

 َةَطّلَغْمْلاَف) :َلاَقَف ءَةَظَلَغُمْل ّيِهَو لَو الا مشتل يف هْنَصُمْلأ َعَرَش من

 ْمَأ لَم ئَلَع َيِفْعَو ٌصاَصِق هيف َبَجَوأ* ءاوس ءِلْمَعْلَأ َْملَأ يف (لبإلأ نم ٌهَئَم

 ُهَدَلَو ٍدلاَوْل 5 ال

 (ًةَفلَخ َن وُعَْأَو) ةاَكَّزلأ يف اَمُهناَيبََدَقَتَو (َةَعَذَج َنوُاَو هَ َنوُاَم)

 ىَنْعَمْلأَو :َكِلذب د: ذا يذل رسب (همالْوَ اَوُطُب يف) يِتّلآ َيِه ئه

 . لبإلاب ةَربجْل لفأ لَ اَهَْمَح تْبْنَيَو ؛ُلاَوحَنيِعِبَل 8

 َلَصَقْل نيج ٍرْيَغ مّدلآ ٍنوُفْحَمْلا مِلْسُمْلا َرْحْلآ ِركَّذلآ لْثَق يف َكِلْذَو
 ذم آل[ يف َبَجْوَأ ىَلاَحت ال ؛هيف قر ال هل لِتاَعْلاَو ايم يانج

 نم ٌةَِم سْفَلأ يف : هِلْوَق يف مْزَح ِنْب وِرْمَع باتك يف لي ُينلآ اَهيَبَو أ (ةّيِد
 دل ل ِدْيَع ْنْبَأ لَقْنَو [عىمال .كزد5 علمه ,44ه» :مَقَرَل ُيئاَسَسل َهأَوَر «لبولا

 .عامجإلا ه ّآ هيف ُهدْيغَو

5 

6 

 هللأ 2

 ه7

3 

 ل

 عا

9 

5 

 عم روع 7 ه هة هس هص 2 م مر < ةمو عر سه 7

 ةَروكذلاَو ِناَيْدألأب تفلتخأ ِنِإَو ءِلْئِاَذَّرلأَو لئاَضفلاب ةَيّدلأ فِلتْخَت ال

 اَذِإ وأ ةَفِلَتخ لأ ةّميِقلَأ هيف نِإَف « قيق لأ ىلَع ةّيانجلأ فالخب «ةثونألاَو

 الك ّلَتق اذإ ٍنَّصْحُملأ يِناَزلَأَو الّسك ِةالَّصلأ ِكِراَتك مَّدلأ ٍنوَقْحَم ريغ ناك لص ا 86-2 1 .كو مار ا ات 0 م 560 اس



 ١77 ٌِنيِبْرْسْل 1 طَخلا َدَّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 2 عير 02 0 8

 َنوُمُْشِعَو « ةّقح َنوُدْشِع : لبإلا نم ةكئم : َةَعُفَحْمْلاَو

 َنوُرْشِعَو ءِضاَخََم َتْنِب َنوُرْشِعَو ً نويل َتْنب َنوُرْشِعَو 4 ةَعْذَج
ْ 2 2 

 اهم دك ذو قيل هيكيق نو نشر ا ُنََأ ُبِجاَوَْ ِدَلَو مَأَو اََئاَكُ
 ٍةَهجِلو الَبَم ْثْلُث ؤَأ بفض ْنِم اَهْبِساَنُب يِذَلأ ُردَقْلا ةّيّرخْلا ةَهجل ُهَمِرَ
 هجؤأ ةَثالَث نم هَطْلَعُم ةيّدلآ ِهِذَهَو قَيّدلاَو ةَمِِقْلآ َنِم ِنْيَرمألآ لَ بول
 . نسل ٍةهج ْنِمَو ةَلاَحَو «يِناَجْلا لَ اهِنْوَك

 نال َعمَج او لابو مالا ِرْسَكو مجمل ِءاَحلآ عنب : لا
 َلاَقَو .ِءاَسِنَو ِةاَرْمأَك ءٌنضاَخَم :َوُهَو ءاَهاَنْعَم ْنِم لب ءروُهْنُجْلأ َدْنُج اَهظْنَ
 .ٌتاَفِلَخ : هَدِيِس ْنْبَأَو «ماللآ سكب فِلَح اَهْعْمَج :ُي رهْوَجل

 :ةَنلَتُم اَهَن وك َوُهَو ءدج جاو وجو نم ةطلدُم دئعْلا بف يفد

 يف َيِحَو (لبإلا َنِم ُةَمم) . مِلْسُمْلا ٌرْخْلا ركّذل ٍلْثَق ٍبَبَسب (ةَفَّمَحْمْلآَو)
 2 ما < بم اسهر

 مس ةثالث ني ةفقم رطخلا

 َتنب َنوُرْشِعَو ةَعْذَج َنوُرْشِعَو َةَّقِح نوُرْشِع) ةَسّمْحُم اًَهبوِجُو : لَوَألَ

 .ةاَكّرلأ يِن اَهناَيَبَمَدَقَتَو (ِنوُبَل َنْبأ َنوُرْشِعَو و ضامن نويل
 . ةَلِقاَحْلا ىَلَع اًهُبوُجُو : يِناَنلأَو

 . َنينِس ثالث يف َةَلّجَوُم اَهُبوُجُو جف : ُتلاَثلَآَو

 َةلِقاَعْلا ْىَلَع اَهُيوُجُو :اَمُهَو هِنْيَهْجَو ْنِم ةَمْمَحُم ٍدْمَعْلأ ِهْبِش يِفَو



 يه هوا. ها دع اها هو فاق هع اقأافو اف ف ده اق هلو واو واهو واو د هجعاو اه واهاوأو © د. اه د. اى. هاما. ىو ع وده عاه وام ا هوا»

 0 ٌبيِعَم ِةَيَدلَأ لبإ يف ف لقي الو ؛ َنيِنِس ثآلث يف َةلَجَوُم َهيوُجُوَو

 ا عرش نص ةّبِعَم ُةَْمِزَل ْنَم م لبإ ْتَناَك ْنِإَو ,«عيبَمْلا يف دول

 ل ِلاَمْلَأ ٍنْيعب الع َةاَكَّزلأ َكِلَذ َفَلاَخَو .ةَمالَسلا ٍتَضيْقَأَ
 اهيف ربع لِقعسَمل قول َنِم بقا ٌصيِخَت اَهَدوُصْفَم ّنَل ءاَضِنَأ َةَواَتَكْن
 َناَك اذِإ َكِلَذب ٌِحَتْسُمْل اضرب الإ لالفتْسالآَو لَمَعْلآ يف ُرَْوُي امم َةَمالَصل
 و

 .ُهَطاَقْسِإ ُهَلَق ُهَل ّقَحْلأ َّنأل ؛ ؛ عُربلِل الأ

 ىَلَع ْذَحْؤُ اَهَّنأل ءاَهَرْيَغ الو اَِْم َذَحْؤتف لإ هلو ةَيِ ُهثمرل ْنَمَو

 ْملْنِإَ :باتلا حو يف قل ثياب كفة ليت

0 

 ُلَدَب اَهَّنَأل . ُّيِوَدَب يبق لبإ ٍبِلاَخ وأ ّيََِبِةدْلَب لبإ ٍبِلاَغ ْنِمَق لب هَ ُنكَي

 يف نكي ْمَل َن ْنإَ ِتاَقلُْمْلأ مق يف اَمَك ُبلاَْلا لب اهِف َتَجحَوَم بلم

 ؤأ ءدالب بَرْقَأ لبإ بِلاَغ نم ذَحْ ءاَرإلا َةَمِصب لإ ةَليبَمْلا وأ أ ةَدْلَبْل
 ْمَل ام ءرْطِفْلأ ةاَكَر يف امك اَهَلْمن ُهُم ليم «يكؤشلا عضم ىلإ لبق برق 1

 2 5. ا

 ال نإ مُدُعْلأ ةليبق و ءَِدْلبب لمْ ِنَمَ : ْنم ٌرْثكأ اهتميق ّعَم 5 مم ام | هوم

 ٍطِبَضلأ َنِم ىَْوَأ َوُهَو ءِيِرُْمْلا ُنْبآ هيَلَع ىَرَج ام اًدلَهَو ؛اَهُّلْقَتٍذِنيِح
 َكِلْذ رْيَغ ْنِم 7 اولإ ُهْنَع 0 هلا

 دع 2

 ُهلثم يرْجَي ءسمَتلا ىف ِفيِفْخَّتلاَو ٍظيِلَّْتلا نم ُفْنَصُمْلأ ُهَرَكذ اَم

2 0 



 نم اهلسصغت تجي مضت يني و وإلا تشرشل.

 َتفَو (اهيميق ىلإ َلَ) اهم نم د ْنِم َرْثكَأِب هيف ْتَدِجُو ْنَآب اَعْرَش
 د اهتَمق لإ عج 3 فتش ندم هنأ هتك ام هَقلب اهويلسَت برج

8. 

 ْنِإَف .ٌطَبْصَأَو ءهِرْيَغ ْنِم ُبرْهَأ ُهَنَأل «بِلاَعْل هِدّلَب د ب موقت هلضَأ ارا

 اممم ١

 ع

 و

 ُلْوَقْلَأ َوُه اًذئَهَو :اَمُهتَي يِناَجْلآ َرْيَحَت اَمهيف َتِلاَغ ال يأ ِناَدَْ هب

 خجلا كي

 ٍذَخَأ (ىَّلإ) اَهِمَدَع َدْنَع ٌقِحَتْسْمْل (لِقتنَي) .ُهيِدَقْلأ ُلْوَقْلأ َوُهَو ( :َليِقَو)

 ْنم َةَّضف (اًمَهْزِد َرَشَع لك لو يتب نأ ريناد أ ٍلْهَأ ْنِم (ِراَنيِد فلآ)
 ْنإ) ميل ىَلَع (2) ُصِلاَخْلآ ُبوُرْضَمْلأ اًمهيف ٌرْيتعُمْلاَو ٍٍيِهاَر اًرَدلآ ٍلْهَأ
 نا مهو

 ء(ثلُتلا) ظيِلْعّتل لجل (اَْيَلَع ديز) ٍدِحاَو ِهْجَو نِم لَو يدل أ (تظلغ

 . هيلع ِنْيَع رمل ِنْيَهْجَوْلا ٍدَحَأ ىَلَغُم ٌرْذَق :ي

 يفَو ءرانيد ُْثتْلْثَو اًرائيد َنوُنالَتَو دن ةثالْثَو هم ُتالَثَو فلآ ريال آ يَِف

 (بُذَهُمْلاد بحاَصِل ٌعبات اَذنَه يف َْصُمْلاَو ءيهْرِد َفّلَآ َرَشَع هع ةّنِس ة

0 3 

 أ

 0 هام ل

 . فيوص وه

 اَمْنِإ لبإلا يِف ظيِلْعَتلا نأل «ٌءْيَش ُداَرُي ال هنأ (ةَضْوَرلَأ» يف اَمُهُحَصَأَو

.4 0 2 .0 7 
 . ؛ ثزوغأ » : ئّرخأ ةخشسن يف )١(



1 

 . مِهاَرَّدَلأَو رينانَدلآ يف ٌدَجوُي ال َكِلْذَو ءِدَدَعل ةداَيِرب ال ٍةفّصْلأَو نسل َدَرَو
 7 0 2 2 ْط و لفلم
 لحأ (ىف) ةئلثم اًَهبوِجَو َوُهَو «ٍدحاَو ِهْجَو ْنِم (طَخْلأ هي ظلختو)

 ها م 1

 ضو
 ؛ هيف ْثّلََت اَهَنِإَف ةَكَم مَرَح يأ « (مّرَحْلأ ي يف) اَطَح (لت اَذِإ) وَ

 َناَكَأ ٌءاَوَّس «هيف ٍلوُبْقَمْلا ٍدْيَّصلآ ِءاَرج باجيإ ليلَدب نْمألَأ ىف اَريثَأت ُهَل َّنَل

 دك د

 وُنْمَم هن 2 1 ئ - ره وعر 0 0 و س7 ف ب

 1 و 0 عسا هر: ه دوم 2 و م 8 و

 ُ 9 دا اَدَم : لاقي ؤأ ءَظَلَعَت ٌلَهَف ُهتَضَنقَأ ٍةَروُرَضل ُهَلَخّد ْؤلَف ءهلوخُد

 ىناثلا

 :بَو ةّروَتْسُم ُرْيَغ ٌةَضِراَع ُهَبمْرُح َّنأل ماَرْخِلآ (مّرَحْلا» ب ب َجَرْخَو
 . ٌحَصآلَأَوُهَر هِدْيَص لَ ِءاّرَجْلآ عَْم َلَع ءآنب ةئيَِمْآ م مَرَح (ةَكَم»

 (مْرْحْل ٍرْهْش ثل ٍضَْب (يف) أَطَح لعق (وأ) :ِهِلوَ وق ةَركذ أَم : يِناَتلأَو

 ىَلَع ِءاَحْلأ ٍرْسَكب د ةّجَحْلَا وُدَو .فاقلا حنفي ة ةَدْعَعْل وُذ : ّيِهَو ةَعَبْرَأل

 عوُفُوِلَو ِلَوَألَ يف ٍلاَيِقْل ِنَع ْمِهِدوُحَتِل كلذ ايمُس َُمُسَو ءاّمهيف ٍروُهْشَمْل
 ميِرْحَتِ َكِلَذب َيمُس مس َةَحوُبْفَمْلا ِءاَدل ٍديِدْشَع ةدحْلاَو ؛ ينال يف ٌجَحْل



 ١ / ٌييِبْرَّشلا بيِطَحلا َدَمْح ا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل
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 . مّرْحَم مِحَر اذ لتقؤ 3 ذأ

 ُبِحاَص ُاَكَح ؛َسيِلِنإ ىَلَع ِةَّنَجْلا ميِرْخَتِل :َلِبِقَو ءويف لاتقل
 ل ءاَهْلَوَأ دل روُهَشلَ نم ريغ نود مال ُهْتَلَخَدَو ,(بَدْمَتْسُمْلا»

 : ُلاَقُيَو ءُبَجَرَو ؛ةَنّسلآ َلَوَأ اَدَبَأ ْنوُكَي يِذّلأ ُرْهَّشلَأ اًذَه :ّلق ُهَنَأَك

 ملا ري ْشَألا ٌَدَع يف ُهاَنْرَكَد يِذّنأ بيتل اَذنَهَو .ُبصلاَ ْمَصْأل

 . ؟مِلْنُم حْرَش' يف يوه ُهَلاَق امك امك ٌباَوَّصلأ َوُه ِنْيَتنَس َ ًاْعَجَو

 وذو ءُتَجَرَو .مّرَحُمل :اوُلاَقَف ٍةَدِحاَو َةَنَس ْنِم وفول اق

 َرْذَن اذإ اًميِف الخلا دا رهو : : '"”ةحير ُنْبأ لاق ؛َةْجَحْل وذَو قَدْعَقْل

 .مّرَحُمْلآِب ينال ىَلَعو ِةدَْمْا يِذبأَدي ا : ْيَأ ءاَهَماَيِص
 : ْيَأ « :(ِمحَر َتاَد) اًمَرْحَم ًَطَخ طخ (َلَ ْوَأ) : هلْوَقب ُهَرَكَذ ام : ُتلاَثلأَو

 ميلة ني يأ ينعي يشأ وزال يرحل ١ . بيرق

 وءعاط

 ِتَدَرَفنَأ اذِإ م لوألا : ناَتَروَص اٍمحَر ِتاذ ٍمَرْحَم١ :ب + جْرخَو هر

 لق اهب ُظَاَع الق عاضَرلأَو ٍةَرَماَصُمْل يف امك ٍمِحّرلأ نع ةيمَرْخَمْل

 لاَرْخَألاَو ماَمْعألا ِدالْوَأك بِ ةوَرخَمْلا نع َُِمحَرلا ِرتنَأ :4 ةيِناَعلأ . اًعطَق
 يِف ِتْراَمَتلا َّنِم اَمُهََْب اَمِل ِنْيَحْيَّشلأ َدْنِع ّمَصَألآ ىَلَع ْمهيِف ْظّلَعُت لَ

 . ةَباَرقْل

2 2 

 . يمل .جاهّْنِمْلآ» :ل ٌيِريِمَدلأ ٍْرَش يِفاَمَك (ةّيْخد١ : :خ ف ٍضْمَب يف امك ُةْباَوَص ص 61



 6 مسا 2 02 ًّ 0 337 و يس 2 34 م و 8 نا
 هل ْنَّمم هوخنَو ٌىئّمْذلَأَو ِةَأْرَملَأ ةيد ىف فيفختلاَو لغتلا لخدي ةيبنت

 6 ص 5 2ص ٠ هو 5 02 رم ص 9 م 5

 الَو ؛ سفنلا ةيدل ةبسنلاب مزجلا ةيد يِفَو «فّرطلا عطق يِفَو «ةّمصع

 00 اس هس ونثر 1 و

 ىَلَع فل َموَي ُهَْميِق ٌبِجاَوْلا لب «ٌفيِفْخَت لَو ٌظيِلْمَت دبع ةّميِق ( > لي

 . ِتاَمَيَقَتُمْلأ ِرِئاَس سايق

 هب َحّرَصَو ءمهقالطإ هيضتقت هيضتفد امك ملي نبل لق يف ظلت الو

 تاَموُكُحْلا يف َظيِلَْ الو ؛ةقالخ َنمتلا َضقشُم ناك نإ ءٍدماَح وُبَأ خب

0 

 ٍنْيَحْيْشلأ مالك ئَضتقُم َناَك ْنِإَو ٌيِدْرَواَمْل هيرضت نع نيكل لا امك

 ل ا 0111111 وأ اَدْنَع َناَك اَذِإ

 .ٌيِناَرْمِعْل
 ره
 4 ع

 يف ِناَمْيَألَاَك َظيِْمَتلأ ُلَبْقَي "ل ظيِلْمَتلأ يف ُهتياَهِن ئَهتنأ اذِإ َءْيَّشلَآ نذل

 ُهَلاَق ؟بْلَكْلا ِتاَلَسَع يف ِثيِلَلأ مَدَعَك ءُّرَيَكُي ال ُرّيَكْمْلا ُهُريِظَنَو ةَماَسَقْل

 . ٌنْشُكْرَرلَأَو ٌيريِمَدلأ

 نلف 3

 نع هرثلا اهنبق ءاَهياَصِنم يف عرس يذلا تال ني عَ اَّلَ
 ينم ١ : كسلا + د اَهَلَتَقَأ ٌءاَوَس ةّرحْلا (ةْرَمْلأ هَيِدَو) :َّلاَ
7 0 - 1 



 ورح يزل سلخ 1 نا نيوتن

 انُمْلا ةّيد ُثْلث ٌيِناَرْصَتلآَو ٌيِدوُهَيْلأ ُهَيِدَو

 .اًهحْرُج اَهِسْفَنب َقِحْلَأَو ««ٍِلُجَرلأ هيد فضِ ٍةأْرَملأ ةيداا اربح 115:44 :مفَ

 .اهيف ُكوُكَْماَيَ هناي أل ءاهاَكخَأ عيِمج يف انه اَنُه ِةَْرَمْلاك ىَتنْخْلأَو

 ٍنوُبَل ِتاَنَب ُرْشَعَو ءٍضاَخَم ِتاََب ُرْشَع أطَخ تخل وأ ِةَأْرَمْلأ لق يِفَق

 َةَرْشَع َسْمَحَو َةَّفِح َةَرْشَع َسسْمَح ٍدْمَع َهبِش ْوَأ ءاَدْمَع اَهِلْثَق يِفَو .اَذَكلَمَو
 عمال

 ْنوٌّرْشِعَو ةَعْذَج

2 

 أ

 دك اذ نتنشناو دهاتلاو (ينارضنلاو وبل ذب ع يد
 اَهَرْيَغَو اسْفَت (ِمِلْسْمْلا) ٌرخْلآ قم ثلا عفاش لون انو يمر

2 
 هم م

 َكِلَذِب ىَضَ : (مألآ» يف ٌنيِعْفاَشل لاق ءاَعوفْرَم َيِوُرَف سفنلا يف ام

 .فيقؤت الب ُلَعْفُي ال ُيِدَْلآ اذ اَذَهَو .اًمُهْنَع نَلاَعَت هللأ َيِضَر َناَمْثْعَو ٌرَمُع
 يصمم اص ذل

 افلح ةَرَْع تاو اَعجم دسوق شع ٍذَع ةب : ذأ ادع دك يَ

 هسا يف سا

 نويت تال كلذ م 000 : اجلا قاَفحْلاَ نول يني نيو و ِنوُهّلل
2 



 . سّفنل ئلَع سايقأبف عاجلا و رطألا أ مَ

 0. م

 سس

 َدْيِع هيِفَف ْمُهْنَع هللا يِضَر ٍدوُعْسَم ُنْبَآَو ُناَمْنُعَو ُرَمُع هب َلاَق اَمُك (مِلْسْمْل ٍةَيِد ِرْشُع اَلث) :َيِهَو ءِتاَيَّدلآ ُنَحَأ ُناَمَأ ُهَل يِذَّلآ (ٌيِسوُجَمْلآ ٌةيِدَو)
 2 ١

 يف نأ َكِلَذ يف ملا ا سمك (وغتت يال نم

 ني

 6 || يف نآل « سمخ ثلث : ةنم ىَلْؤَأ ِرْشُع 51 : لوف :ةيبذت

 .ٌرَصْخَأ هِْوَكِلُهَل باَسِحْلآ بيوض ُنِفاَومْلآ وه َةاَضْيَأَو ءاًريرْكَت



 1/١ ٌينيبْرْشلا بيِطَحلا َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُمل

 « ِنْيَديْلا عطق يِف سّمّنلأ َُيِد لُمْكَتَ هسرا# 5 هم ص ا راو ثمر
 7 َ 2 هر 0 شه ًْ هر وو 02 2 هَ 2

 هم طا 2م هل 2 سس مل 2 مور 8 هر 52 هال ومر هم

 اًراَبتعأ ّئباتكلا ةّيدك َىِهَو ءالثم َْنَْوَو ٌئباتك َنْيَب دلوتملا ةَيد نع فنصملا
 5م 00 00 6 0 5 يي هس 4 هس
 ءانيد نْيَوَبألأ فّرشأ ٌعَبْتَي دلوتملا نآل ءاَّمأ ْمأ اَبأ ناكأ ٌءاَوَس «يفرشألاب 7 23 م الرع وزر مس ورب 5 يّ ه2 ع ع مل لتر

 هت هم 0 مرو ره 0-4

 ظيلغتل هلأ ٌبناَج هيف ٌبلْعَي أْغَي ناَمْضْلاَو

 7 »و رو هرائ5 0مم ععوم مر

 3 و5 صا كد 0 3 نمر رظ مدر 2

 مهلاَجر ةّيد نم بفصنلا ىلع ركذ نَّمِم ئئانخَو ءاَسنلأ ةّيِدَو
 1 1 مس 00100 سم 2و 0 مي 210 وما 2 هك

 لمشل ئثنخلا دَو انه ىلإ ةأْرَملا َركذ فنَصمل رخا

 فيفخَتلَاَو ظيلغتلأ كلذ يف ْئَعاَرُيَو
 هك كر ب «بهر ه1 يت م كه م هر هد نسا ا

 هنيد لهأ ةّيدف لدبي يدب كّسمت نإ مالسإلا ةّوع هغلبت مل نَمَو

١ 

 امك ءاَهبيِتْرَتب الْخم ٌحْرِجَو َقَعَفَْم َهَلاَزإَو فرط ةَناَيِإ ا ةثالَت ّيهَو

 هيد ُلَمَكَُو) :ِهلْوَقب لوألا ٍرمألآب اَِدَْبُم ؛ىّلاعت هنأ َءاَش نإ ُةفِرمَتس
 أ اً ِهبَخ وأ ِرَكذ نم وضِملا كِل بِحاَص ست هيد : أ :(سفنل

0-0 
4 

 ع <

 َهاَوَر ءَكِلذب ٍمْزَح نب وِرْهَع ربِ ٠ ِنْييِلْصَألَأ (نْيَدَيل) ٍةناَبِإ (يِف) ءافيفحَت



 ١ اًجش ىبأ ٍِظاَفْلَآ ّلَح يف ُعنْفإلا» )

 ِنْيِلَجٌرلاَو «

 :مق ُيَقَهْتَبل مك ريعو :مق ءاله 5 :مْقَر ىف أ ثرمَهْيَيْلاَو ؛ 1١ اكنأ] و ثثغَو [عمم# ور 007 /4] ين اَسَملأ

 . [ 410/48 واع بأ

 د 2

 نم ديلا َمَطَم نإ ادنَه ءِسْمَحلآ عباَصألآ َعَم ُتَكلآ دياب ُداَرْْل :ٌةيبْنَت

 .عوُكلأَوُمَو فك لِصْفَم
 ٌففَكلأ َق كف اَم َّنَأل 0 َق َقْوَف َّعْطَق ْنِإَ

 ليلدب ءِدِجاَوْلا ٍرْضْمْلاَك َمُهَنإَف عباصألآ م م ّفكلا فالخب عيت نيل

 / ةَدِئاَمْلا ٌةروُش ه] نفيد ارثطتا» : نَلاَعَت هلق ةقِرَسْلَأ يف اًمهعْطَق

0 34[]. 

 باَتِك يف ٍدِراَوْلأِب نَمَّنلَأ نإ ٍدْيَيْسُمْل علا اهنضن اَمُهاَدْحِإ يِفَو
0 

 لِكَع ٌئيبنلآ هل آُهَبتَك يِذلآ مْزَح ِنْب وِرْمَع

> 

 أ

2 2 

 َنِم اَنَعِطَم اَذِإ ِنْييّيِلضَألآ (ِنْيَلْجَرلا) ََناَِإ يف سّمنلا ةّيد لَمَكُت ()
 قاّسلأَو ٌتفَكْلاَك ْتْعَكْلَأَو كلذ ب ٍمْرَح نب وِرْمَع ثيدحل ِنْيبْعَكْل

 سفن يف َسْيَل َبْيعْلأ َنآل ٠ ميِلَسلأك ُّجَر رغألاو هيضعْاَك دفا يالا

 رمال اهي اَمُهادحإيِفَو لَمْ يف صن َُرَعْلا اَمنإَو ءِوْضْوْل

 ٍرَكذل اَهيَِق ٠ ءاَهِبِحاَص ةّيِد ٌرْشْع لخر ؤأ هدي ةيِلَْأ عْبضأ ُلُك يِفَ

 ُمِيْضَألأ ام مخ نا ف ربح يف اج امك وزرع منش وع

 ْنِم ِةَلُمْنأ لك يِفَو «ٌةَموكُح اَهيِفَف ةَدِئاَّزلأ ّلْجَرلأ وأ ةَدئاَزلآ ُدَيْلآ وأ ءُدِئاَّزلأ



 ١ ٌينيبْرْسل ِبيِطَخْلآ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 7 هر م 2 0س 7

 3 نينيعلاَو 3 نينذالاَو 3 فنالاَو

 ع لك نأ ةرَشعْل ثلث واقإ ري :ء نم نيل 4 :ْيَدَيْلأ عباَصَأ

 فئألا َّنم َّنآل اَم :َوُمَو «(بفتألا) ِنِاَم ةئابِإ يف ِسَّلا هد لَك (3)

 َةَعَفَْمَو الاَمْج هيف َّنَأَلَو ؛َكِلَدب ِمْزَح ِنْب وِرْمَع ربَحِ هوَ َنِ الخ

 .اًمُهَنْيَب ٍرِجاَحْلا ىَليَعَو ِنْيَرِخْنَمْل ِناَيَمَسْمْل ٍنيَقَرْطلا ىَلَع َلمتْشُم َوُه

 َقْزَف اَلَو .هقضْوَيل لْضَأ يف ُهَحْجَر امك هَِبِد يف هَِبصَق هَ ةموكح جرد

 هيلع ةيل امزؤت لق ٍرجاحلاو يقوم نمل يفو «هرتعَو مان
 ءاَوَس ٍحاَضيإ يَ امهِلْضَأ نم (ِْيْدألا) نإ يف سله د لّمكت (و)

 «لبإلا َنِم َنوُسْمَح نذل يف» :ٍمْرَح نب وِرْمَع ربح ىَصَأ أ اًميِمَس َناَكَأ

 اَمُكَنَأَلَو ؟[١1551 :مقر 4٠ /1 ُنَقَمْيَمْلاَو 005 : :مقَر ٠ /؟1 ُنينْطقَراَدل َهاَوَر

 لَصَح َنِإَف . ينل نيف لك ذأ بوق اج اه ار

 امك ٌةَيِدَف اكَدَحَتَت توام ْثْيَحِب يحب ملعب مهول ةحاَسم 1

 ةيوغش اقرأ اجب ص يشب نأ لولو كلك ََي َبَرَض وَ

 كِل , مْ نب رع بخل يَا ئاَِإ يِف سمت ُةَيِد لَمَكُت (3)
 انناكَف اًعْفت حراَوَجْل مط ْنِم اَمُهّنَألَو .َعَمجٍإلا هيف ِرِذْملآ ْنْب اوكَحو

 يف ْنَم ا: ِ:َوُمَو لَوْ َنْيعْولو ءاَهّْفطَ ني لك يِفَ . ِةَيَدَلأ باَجيإب ئلؤأ

 َمَم اَِلاَغ ُهْعْمَد ُليِسَي ْنَم :َوُهَو «َسشَمْعَأ َنْيَعَو ءهِرَصَب َنوُد ٌُلَكَخ ِهْيْبَع



 - م

 5/١ » ٍعاَجش يبأ ٍظاَمَْأ لح يف ءانقإلا )
2 

 ِءاَقَب عم :ييْيَعْلا ئَدخِإ نْسُح ُبِهاَذ :َوُهَو هَرَوْغَأ َنْيَعَو ءهتَيؤُر فْعَض

 8 ( ائشعغأ نْيَعَو ةَرِصْبْملَا ِنْيَعْلأ ٌريِغَص :َّوُهَو « شفخأ ْنْيَعَو ءهِرَصَب

 ءِسْمَّسلآ يف ُرِصْبُي ال ْنَم :َوُهَو َرَهْجَأ َنيَعَ لْيَل ُدِصِنْي ال ْنَم

 د 2 عمل راَدَقِمَو دك نع يأ ا ةعقملا

 يِذَل ءوّصلأ صني ٌدبِقَر َوُهَو ءاَهَرِظاَ ْوَأ اَهَداَوَس ْوَأ ءاَهَضاَيَي لَغ
 بط زكأو هولا م ذب .ز الد طي أ يف جت

 ْتَبَجَو ٌصقتلا ٍطبَضْنَي ْمَل ْنِإَق َةَيَّدلأ نم طْقْسَي َصَقَن ام طْسِقَق صّقَنلأ
 ب

 وغفر و
 . ةنم

 ٍنَمِب ِْفَج لك يِفَو «(ةعبزألا ِنوُمجْلا) ٍةَئاَبِإ يِف سمت ةيِد لّمكَت ()

 لَو .لقشألا وأ ىلغألا ةاَوَس يدعي «ِنْيَعْل ءاطغ : :َّوُهَو ءاَمِرْسْكَو هويج

 8 مر هم ص ًُ معا مم

 نع تّصتخأ دقو ؛ َةَعْفْنَم و ًالاَمَج اَهيِف ّنأل ءِبذُم البَو ءئمغ أل ْتَناَك

 يد ف باَدهألآ ةَموكُح ُلْحْدَتَو هَّيِعاَبُر اَهِنْوَكب ءاَضغألا ّنِ :

 ب همها < و 2 هس ص 2 اًهعطَقب _ م كَ 5 2

 دصاقَملا نود لاّمَجلَأَو ةنيزلأ اًهِعطقب تئافلأ نأل روخّشلا رِئاَمَ

 يِفَو ةَموُكُح ٍفِشْحَتْسُمْل ٍنْمَحْل عْطَق يِفَو .ٌُريِزََّتلآف ة الِإَو ةّيضَألأ
 نو ةطنق ٍدِحاَوْلا نجلا ضخب يفو قيد عير حبج ّملآ ِنْفَجْلأ فاَشْخِ

 ليمْكَت ْمَدَع ٌيِعِفاَول ُمالَك ُهّيِضَقَف ءهيِقاَب َصلَقَتف ُهَضْحَب َعَطَق ْنِإَق بول
7 

 َناَك ْرَلَو «قْوّذلآ ميِلَس ٍقِطاَنِل (ِناَسّللآ) ِةَئاَبِإ يِف سّفّنلأ هيد ُلَمَكُت ()



 ما ا.ه .٠ ه هو واه هاه فه فاه واه دو اف دو دف اهدافه و و دو هاو ه افاف عاق هاف فاو هواه ع ده و او اه هده هو و او واه هاهو

 َاَسِل ْوَلَو قَعاَمَجْلآ ِةالَص يف اَمُهُريِسْفَت َقَبَسَو قلتم عَنْ وأ وانتم
 يِفَو) :ٍمْرَح ِنْب وِرْمَع ِثيِدَح قالطإل كلذ ُدُك ؛ قي مل نإ ؛ لف

 ص

 ُِئاَمسلآَو ؛ 00 /1] ُمِكاَحْلَأَو [1509 :مْفَرا ناَبِح نبأ ُهَحَكَص «ةَيّدلَأ ِناَسّْلل
 ب 3-7

 ْنْبَأ َلَقَنَو . 1441/45 َرِكاَسَع ُنْيَأَو ؟١7 407 :مْفَر 249/4 ٌيِقَهْيَبْلاَو ؛ 807 : مقر 0

 مئاَهَبْلا ِنَع ْناَسْإلأ هب ٌرَيَمتي ََعَْتَمَو الاَمَج هيف َّنَألَو «َعاَمْجِإلآ هيف رمل

 َقْوّذلأَو ُمالَكْلا : َمِفاَنَم ُثاَلَث هيِفَو ءريِمَّضلا يف اَمَع ِةَراَبعْلاَو ِناَيَبْلآ يف

 ةنخط لمْكَتْسَي مّتَح ِتاَوّهَّلل يف هَتَراَدَِو ماَعّطل لك يف ُداَمِتْغالأَو
2 

 يفق ُهْنِم اَدَجوُي ْمَلَو ِكيِرْخّتلآَو قتلا َناَوَأ ُلْفَطلآ َمَلبْوَل مَعَ «ساّرْضَألاب

 اًذخأ ٌةيِدَم قطْنلآ َناَوَأ ْهَلَْي ْمَل ْنِإَو ِهِزْجَعِب ٍلاَحْلآ ٍراَعْشِإل ةَيِد آل دم

 لق ا لق لوول يف ال ثيل
 ُهُسَرَح َناَك ْوَلَو ٌةَموُكَُح هيف ُبِجاَوْلََ «ُسَرْخَألآ «قطالا يب َجَوَخَو

 َمّرَجَف ةَميِدَع (قْوّذلأ ميلَسلا :بَو «ٍيالَّشلأ لَيْلأ عطق يف امك اًضِراَع
 ٠ع صو و هَ 2 م هلا 7

 .سّرخالاك هم 4 هيف نأب ٠" بذَهُمْلا» ٌبِحاَصَو ٌئِدْرَو املأ

 هر رك ص 011 5 هَ رم 2 4-0 7 2 م

 دقو ءِناسللا ىف قو أ ّنَأ روُوْشَمْلا مَلَع هان اًدلهَو ٌنِعَرذألا لاق

 |, أ هساعل ( ممم لس 000 لعق اذا : مهكالا# ديلا لَ وو 5
 هتنأ . ٍناتيد رل هقؤذ َبهذف هن ل ذإ :هرّْيغَو يوغتل وق هعزاني

 وم 2 , 07 2 5 بار



 مل نِإَو ةَيدلآ ذل يف نإ :ْمِهِلَْقْنِم مل اذَعَو .قؤّذلِ يدل تبجج
 نامل ملي

 1 ًْ 7 هم 0 هي م 2 ريا 1

 ِنْب ورْمَع ِثيِدَح يف ِهِدوُرْوِل (ِنْيتفَشلآ) َهَناَبِإ يف سّفَلآ ةّيد لمت ()
 هت
 سد

 17 ا 1 مهد 026 1 000 -ِ
 ؛ٌففيِعَض ٌداَنْسِإ اذنه : َلاَقَو 170١. : مقر 289/4 ٌيِقَهْيَبْلا] (ةّيدلأ نيتفشل هلا ىَفَو» : مزح

 آل ِنْنَمْلا ُبيِرَع اَذنَه :َلاَقَو ءْىِمَرْرَعْلا هلل ٍدْيَبُع ُنْب ُدّمَحُم 1177 ةّمَجْرَت 23١١/7 ِّدَع ُنْبَأَو

 ىَلِإ ِهْجَوْلا ضْرَع يِف :َّيِهَو ءِةَفَش لك يِفَو «[قيِرّطلا اًذنَه ْنِم الإ ئَوْري
 ةَيّدلأ فضن : (رّرَحُمْلا» يف ُهَلاَق اَمَك َةَثَللَأ ُهتْسَي 0 : ام هِلوُط يَ يقدم

 ؛مْطَقلاَك َلالْشِإلَآَو ,"0ثَربَك وأ ْتَرْعَص ؛ تقلع تن .نآفش أ ال
 « عيَجلا عوطْفمكاَيقَبَو ِناَيِقاَبْلا ٍناَمَبْلا صم اَمُهَضَْب عَ نو لأ ةموُكُ لإ اي ْتبَجَو ةقوَقْشَم َةَفَش َعَطق ْوَلَو .ةَموُك * ِهَناَيِإ الب اَهَقَش يِفَو
 طَقْسَي ُلَعَو ؛مَألا» صن ءاضَعقأ امك يِئاَْلَ ٍعوْطْفَمْلا لع يدل ِتَعّرُو

 يف امك ُلَوَألآ اَمُهْرَهْظَأ :ِناَهْجَو ؟آل وأ .برلا * يَ 7
 م

 ُدَحاَو ءاَمِرْسْكَو همال - ره يد ُفْضِن يخل 1ث يف تحي

 ءىلفسل ناَنْسألآ اَمِهْيلَع ْتْينَت +5 ِناَدَّنلآ ُتاَمظَعْلا :اّمُهَو حملا نْييخّلل
2 

 4 هه
3 

 ِننْسَألآ ٌششزَأ ُلْخْدَي الو ؛ سأزلا مطع اهم ايل اَمأ قدا امُهاَقَتلُمَو

 ٌدْسَآَو ءْدَدَقُم ُلَدَب ُهَلَو .هِسأَرب ب لِقَتْسُم اَّْنِم الك َّنأل ٠ ءِنْييخْللأ كف ةّيِد يف
6 

 . ٌيِمرْيَْبْل . (ةَريبك وأ ةَريِغَصا : خسنلا ٍضْعَب ب يف 220



 ١/1 ٌينيبرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحْمِل

 :5/43 َيِقَمِيَبْلأ ِرَبَحِل ءِناَسْللآ ىَلَع ةّياتجْلا يف ماكل ٠ ِباَهَذ يِف) سَّتلَ

 ٍتْضَم َملْسَأ نبأ ُلاَقَو (َمالَكْل َعِنمم د هيد 1 ِناَسّلل يف : 10 : مُقَر

 ئىَمظْعْل ُهْتَعَمْنَم اَذكَف «ةّيّدلأب ٌنوُمْضَم ٌرْضُع َناَسْللا َّنَألَو .َكلذب دنس

 ْنِإَف .ُهُماَلَك ُدوُعَي ال :ِةَربِحْل ُلْهَأ َلاَق اَذإ ةيّدلآ ٌدَحْؤُ اَمنِإ إو ءِلْجَرلَو دَيْنأَك

 0 و .ثفنا ف ثلا

 ٌءْيَش ُهْنِم زَهظَي مل نِإَف ؟ةُبِذَك هب ُفَرْخُي ام نم ٌرُدْصَي ْلَه َرَظْنُيَو ءِتاَولَخْل
 لكب ِهِقْطن ِلاَطِبِإ يف اَدَه .عررخألا كفي امك َلَع يجمل َفَلَع

 . فوُرُحْل

 ُهَل يِقَب اَذِإ اًذنَه 3 ةيّدلآ َنِم ُهَطْسِق ُريمُْيَف فوُؤُحْلا ضخَب لاَطبإ يف اَمأ

 ,هراَونَألا» ُبِحاَص هب َمّرَج اَمَك ِةَيَدلَآ ٌلاَمَك ِهْيَلَعَف الِإَو ٌموُهْفَم ٌماَلَك
 5 ماس 2 ص عمرو هلو 8 م

 ٍفذَحب بَرَعلأ ةَعل ىف اًفْرَح َنوُرْشِعَو ةَيِناَمُث هي أ عروت يتلا ٌفوُرُحْلأَو

 فوُرُحْلا فضن ٍلاطْبِإ ىفَف .ِناَنَدوُدْعَم اَمُهَو «ففلأ مال اَهْنأل ءال ةّمِلَك

 . اَهِعْبُس ُعْبُر اَهْنِم يفْرَح ٍلاَطْبِإ يِفَو يدل 1 فضن
 هر

 ءاَقوُرُخ َرثُكأ ْتَناَك نو ءاَميَلَع ٌعّرَوْتف ءاَمْرْيَغ (برَعلآ ِةَمْل» ب َجَرْحَو ١

 .اًهرْيَغ يف ُدَجوُي اف واَّضلأ ففْزَحب بَرَعْلأ هَل تَرَ
 9 ع

 ميجل نيب ِدَلَوَُملا ف ٍفْرَحْلاَك بَرَعْل ِةَعَل يِف ْتَسْيَل ُفوُرُخ ٍتاَمَّذلآ يِفَو



 « رّصَبلا باَهْدَو

 دونا دَحأ اهب َرَشَع د 2 ل تقلل ووو بنك مم هل ل 2 . 2 2 صر

 ةيِقلَحْل
 ؤأ ءَعْتلأَو َتَرَأَك ةقلخ ٍفوُرْحْلأ , ضَْْبْنَعهِاَسِل لَ يمل أ َّرَجَع ْوَلَو

 020 وم م 020

 مالك ُهَلَو ٌقِطاَن ُهَّنأ امم ّلُك ماَلَك لطب ين ٌةِماَك ديد ةَيواَمَس ةقآب
 9 هه هو هج 31

 لامك يف خدمي ال رضا ةعفنم ُفْنَصَو ءافغض ووطن يف نأ الإ «موؤنم

 . زل عم خالة نوع يا دزخا

 يِف١ :ِذاَعُم ِرَبَحل ِنّيئيعْلا َنِم (ِرَصبْلا ِباَهَذ) يف سّْمَّتلآ ُهَيِد َلَمَكُن (3)
 َنَلَو ٌبيِرْع َوُهَو [هْدِجَأ ْمَل :31/ / ؟ 'ريبَحْل ِصيِخْلَت» يف ِرَجَح ُنْبَآ لاَ «ةَيّدلأ صبا

 ربك ذأ ْتَناَك َةَريِغَص اَهُفْضِ ِنْيَع ع لك ٍرَصَب باع يِفَو .''ُرظَلآ ُهَتَعمَم
 لذ ؤأ خيش ْنِم ءالْوَح وأ َءاَشْمَع ةَليِلَع وأ ةَحيِحَص ةَّلاَكْو

 يعط ْوَل امك يلا بفضي ىلع ذيل اَهّعََْولك «ميِلَس رص ُثيَع
 ْنِم ٍناَلْدَع َلْئْس يِناَجْلأ َرَكْنَأَو ءءْوَّضلأ َكاَوَز هْيَلَع ُينْجَمْلآ / نعد ِوَلَو

 . ِناَنَآَرْمأَو ٌلُجَر ؤأ «ةَربخلا لْه

 ريع ةلَباقُم يِف صخشلا اوفقؤأ اذإ ْمُهَنِإف ِدْمَع َهْبِش وأ أَطَخ َناَك ْنِإ
 0 07 2 و 0-0

 «ٌبهاذ ًءوضلا نأ اوفّرع هنّيع ىف اوُرَظَنَو « سْمشلأ

 د ترك
0 

 دال

90 

 . ٌيِمِرْيَجْبْلا .(ىَوْقَأ رطل ةَعفتم َّنَأِلَو' : خَسْتلا ضَْب يف 01(



 (١ ٌنيِبْوُْسْلا بيطَخلا َدَمْحَأ نب ِدَمَحُمِ

 : عْمّسلأ ِباَمْذَو

 أ ءِبَرْفَع ٍبيِرْقب ِْيَلَع ُنْْجَمْلا نأ ٍةرْبْحْلا لْهأ نم َرِكذ ام ْدَجوُي
 الأ: لم« َةَنْعَب هْنْيَع نم «َكِلَذ وحَن وأ ٍةاَمْحُم ٍةَديِدَح

 هنيميب ِهْيَلَع ُيِيْجَمْلأَف لَ « هِنيِمَيِب يِناَجْلأ َقَّدَص َجَعَرْنأ ِنَِ

 اي َداَكْذأب ؛ صقل د َفرْع َْنِإَق :هْيَلَع نيِجَمْلا ءوَص َصَقن نإ
 :قيّدلَأ َنِم ُهْطْسِقَك لَم اهِفْضِن ْنم لإ هاري آل َراَصَ ِةَفاَسَم نم َصْخَّشلا

2 

 سل يِفَو» : يقتل ربَخِل عنكم ٠ ِباَهَذ) يف سمت ة ةيد لككت (2َ)

 َُنَلَو َءاَمْجِإلأ هيف ِرِذْنُمْلأ نبأ آ َلَقَنَو ء[717 غ7 :مقَر «(ِناَميِإلأ ُبَعش'] (ةَيدلأ

 ٍءاَهَقفْلأ رتكأ َدْنِع ُهْنِم َفَرْشَأ َوُه ْلَب ءِرَصَبْلاَك َناَكَف «َماَوَحْل فرش ْنِ

 لَو ءِتاَمْلُظلَأَو روُنلأ يِفَو ٌتّسلأ ِتاَهجْلأ م كر دْيَومِهَملآ كردي هب َّنأل

 هتك َلاََو . ءاَعْش أ ءَبِض ْنِم ٍةَطِساَوبو ةَلَياَقُمْلأ ةَه ةهج ْنِم الإ ٍرَصْلآِب ُكرْذُي
 َتاَوْضَألأ الإ هب كردي ال َعْمَّسلَ ند هْيَلَع رّصَبل ليِضْفَتب م ملكتملا

 َناَك َرَثكَأ ُهُئاَقلَعَت َناَك اًمَلَف . ِتاَنِيَهْلَاَو َناَولألاَو اسجل هب ُكِرْذُي َرَصِبْلاَو

 هال َوْم اَذلَمَو َفَرْشَأ

 ةرْبِجْلأ ُلْهَأ َلاَق ْوَلَ لاَوَز قّقَحَت ْنِم ةّيّدلأ بوُجُو ىف نب ال ةيبنت

 َكِلْذ َدِعَبْتْسأ ِنِإَف ءثَرظتْنأ اَهْيلِإ َشيِعَي ْنَأ ٌدَعِبَتْسُي ال هدم ُهَل اوُرَدَقَو ُدوُعَي

 ٍلاَحْلأ يف هيد أ تّدِخأ هدم هَل اوُرَدَقُي ملأ



 2 لقعلا باَهْدَو « مشل باَهْدَو

 ص و 7 ا 2 رمى مام 030 هال
 يف ُددَمَتل امََِو دحاَو هنإف عْمّسلا ٍددعتِل ال اهْفضِن ٍنذأ نم هتلازإ يِفَو

 ْلَب ةَقَدَحْلأ اَهَّلَحَمَو ٌةَدّدَعَتم َةَميِطَللا َكْلِت ْذِإ ؛رَصَبل ِءْوَض فالخب ِهِذَْنَ
 رك هه رقم روععم كل 0

 ؛«مألآ» يِنْيَلَع صنم دلو «هريغب ةنم برق َرقأ ٍدفنَملاِب هناصقن طّبض نال

 يف حاّيّصلأب َجَعَرْنأَو يِناَجلأ بلك هيأ نم م ُهَلاَوَزِْيَلَع ميْجَمْل ىَعّدَأ وَلَو

 حاصلا حريم ٠ . لأ ىَلَع ُلُدَي كلذ َّنَأل ٌبْذاَكَف َةَلْمَع ؤأ وو
4 
 ع

 ْنِإَو يدل َدَحَأَو لت لاَمتحال ذيب َفّلُحو ُهاَوْعَد يف ُقِواَص ءهوُحْنَو

 . ضاق ٍداَهِتْجَأب ٌةَموُكُحَف ّلِإَو ءَفرْع ْنِإ ةّيّدلأ نم ُهْطْسِقَف ُهُْعْمَس َصَقَن
0 

 تا يزن زيان داع داع د

 رَبَح يف َءاَج اَمَك ِنْيَرْخْدَمْلا َّنِم (ُمَّشلآ ٍباَهَذ) يف ِسَمّتلآ هيد ُّلّمَكُت ()

 يل /؟ ٌنِنْطف َراَدلأَ ؟ 7 : مقر قفأّطَوْمْلاَدَو ؛ ةممال : : مَقَر 2ٌئئ ئيَتنك] ٍمْرَح نب وِرْذَع

 | تساَوَحْلأ نم ُهَنَلَو ؛ٌبيرغ َّوَهَو 15317١[(« :مقَر  «ٌنِقَمْيَبلأَو ضخ : مقر

 ّصقت ْوَلَو َةَيّدلأ ُفضِن ِرْخْنَم لك ٌمَش َةلاَزِإ يِفَو ونت وذ ذل

0 

 + 2 2 ها

 حئاَوّرلأب هَتالَمَع يف ِهْيَلَع ٌنِنْجَمْلا نحت ُهَلاَوَر يِناَجْل ركن ول : : يبن

 َيِنْجَمْلا بِذَك ٍروُهظِل يناجْلا َفّلُح ِهِيَغِل َسَبَعَو بيّطلل ّنشَم نإ :َةٌداَحْلأ
 3 و م 0-8

 .ةنم الإ ٌفَرْعُي ال هنأ َعم هِقْدِص روُهْظِل َوُه فّلُح لَو هْيَلَع هلع

6 



 10 ٌينيِبْرَشلا بيطَخْل َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحْمِل

 ما 6 هه ف اراها. همه د« ها راهو هاف هاف وام هاه ده او هو هم د. ده اهو هاه هع دق ده ساو. هاهو هاو. ها اقاهأ هس ولاه ههه

 لهأ لْوقب ُهُدْوَع َجْرُي ْمَل ْنِإ (ِلْفَعْلا ٍباَهَذ) يِف سّفتلآ ٌةَيِد ُلّمَكُن ()

 َْح نوم ِربَح يف ءاج امك اه ُشيِعَيهّنَأ نط َوَدُم يف ةَربِخل
 ُهَنأل ؛َكِلَذ ىَلَع ُهْلِعْل ُهْنَع ظَمْحُي ْنَم لك َعَمْجَأ :ِرِذْنُمْلآ ُنْبآ َلاَقَو

 ةَميِهَبْلا نَع ُناَسْنإلآ ُرْيمَتي ِهبَو يِناَعَمْلا ُفَرْشَأ

 َنوُد ُفيِلْكَتلأ هب يِذَّلَأ ُيِزيِرَعْلا ٌلْفَعْلأ ُداَرْمْلاَو :ُهرْيَغَو ُيِدْرَواَمْلأ َلاَ

 ةدُمْلا يف ُهُدْوَع ىجُو ْنِإَف ؛ٌةَموُكُح هيِفَق ءفّدَصّتلأ نسخ هب يِذَّنَأ بَسَتْكَمْل
 َناَمَض الف َداَع ْنَِف َرظْْنأ ةَروُكْذَمْل

 هيف صاّصِقْل ٍبوُجُو ّمَدَع ضعفي يدل ىلع ِبنَصُمْل آ ٌراَصتقأ :ٌةيِبْنَ

 .هلَحَم يف يفالتخالل ُبَهْذَملَوُهَ
 هه 7 ةاسو

 .ٌبلقلأ : ليقف
 و 0 م7 هال م ص

 . غاّمدلا . ليقو

 ل ع هل ده 5 سل

 . اًمهنيب كرتشم : و

 دم لنهج 2 هر شد سا سال 2 م 8 ا 0

 .بلقلا يش هَريِبْدَتَو غاّمدلا ةنكسم : يق و «لّوآلا لع نوررثكألاَو

 رم . رم أ 2 سمس ظل يور 31 مب 2

 .كلاَهَملا يف ٍطّرَوتلأ ن هَبِحاَص لَقْعَي هن ءالقع َيمسَو

 1ك ا ا لا مالا ال
 هل حرج َلاَز نِإف . هَل َّ شزأ ال اَّمب لاز نإ لقعلا ةّيِد ل ءيش دازي الَو

 َّيِه وأ ؛لشزألَو ةيدلأ ٍتَبجَو موك وأ ةَحِضوُمْلاَك دعم شر

 َرْيَغ َةَعَفْتَم ْتَلَطَبَأ هَ يانج اهل لفعل ةيِد يف َكِلَذ ُجَِدْنَي اَلَو هَ ةموكَحْلأَو
 هل

 . لْقَعْلأ ٍلاَوَز ْنَع ةّياتجلا ِتدَرَفْنأ اَمَك ْتَناَكَف يانج ٌلَحَم يف ِةَّلاَح



 ؛ عاَجش يبأ ٍظاَفلَأ ّلَح يف ٌعانْنإلا ١ يح

9 

 مِظَتْني ْمَل ْنإَف «يِناَجْل َرَكْنَأَو لفعل َلاَوَز ِهْيََع ٌيِنْجَمْل ٌيِلَو ئَعَدأ ول و وْلَو

 تثني نأ ؛نيمَي الب ٌَيِدُهَلَق ِهاَوَلَخ يف ُهَلَِْو ِهْيَلَع نجما ُلَ
 ك

 هر

 ُهَنإَف مط هلآ امأ ؛ بطلا ٍنوُنجْلا يف ادَهَو «ُفَلَحُي ال َنوُنجَمْلآَو كنون
 هس

 ِروُدُص ٍلاَمِتْحال يِناَجْلا َفَلُح ُهَلْعَِو هَل وق مظتنأ نإ .هِيَقاَفِإ ِنَمَر يف ْفّلَحُي

 0 أ أ اا تشل

 يع ىو ثَييكْعتلا :

 ءِفْدَصتلأ ُنْسُح هب يذل بتحمل لقتلا '
 5 ١ 8 28 00

 اى 3 6م

 كِل مَْح نب وِرْمَعِرَبَخِل ميلَسلا (ركَذلا١ يف سلا هيد َلَمَكُت ()

 َركذ َّنَأِلَو .روُكذَملأ ربل قالطإلا يصحو نو يش ٍرَصإ نأَو

 . داليإلا تن املأ اَمَّنَِو .جاليإلا ىلع َوَهَو ا

 يف َنيَمْلأَو ءٍبْلَقل يف 5 َةَوْهّشلأ ند ِرَكَّذل ٍرْيَغ يف ٌبّيع ْثنَع َةّنُعْلأَو

 فالخب بيع نم اًميِلَس َناَكف مهن لحال لحم ذا سيل بلص

 كَمَا

 اَهَل عباتلأَك ِركَّذلأ َّنِم اَماَدَع اَم ّنأل ءِركَذلا ْمُكُح ِةفّشَحْلأ ُمُكُحَو

 ؛اهنم ِهطْسِقب اهْضْعَبَو اَْيلَع ُروُدَت ِءطَوْلأ م اكخَأ َنأل «ٍعياَصألا َمَم فحل

 . اًهِضاَعْبَأ َْلَع ْتَطّسَقَف د م اَمَك اَهِعّْطَقب لمحت هَ لآ نذل

 َكِلَذب مْرَح ِنْب وِرْمَع ِثيِدَحِل | (نْيينألا» يف سّمّتلآ هيد لّمكَت (و)



 ١ ؟مع تنيبَسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نب ٍدَمَحُمِل

 هم. .ىورم « ا

 ةحضؤملا يِفَو

 ءاَهْفصَي اَمُهاَدْحِ يِفَو سال ُلَحَمَو دَقِْحْل ٍماَمَت نم امل
 ْمِهِرْيَغَو لْفِطَو ٍبوُبْجَمَو ِنْينِع ْنِم ْوَلَو ءائَرْسُمْلاَو ميل

 قرط ٍضْعَب يف اَمِهِب َحّرُص اَمُك ءَناَبَضْيَبْلأ ٍنْيينألاب ُداَرُمْلَ : ٌةيبنت

 ٌيِقَهَْيْلأَو ؟ 0/١ ُهَكاَحْلََو ؟ 86 : مقر الم 55 ٍمْرَح نب وِرْمَع ْثيِدَح

 همم وع

 . 15841١ /56 َرِكاَسَع َنْبَأَو ؟ل0 537 : مقر 5

 2 21 2 ةرس 02 3 و هر َ

 ٍناتضَيَبلا اًمهيف ناتللا ٍناتدلجلاف : ناتيصخلا اّمَأَو

 د6 دع

 ءتانلأ مظعلل ْولَو ءسأَّرلأ ةحضوُم :ْيأ .(ةَحِضوُمْل يف) بحي (3)

 نّيّيخللا نم ء ِلَيُمْلا َتْحَن اَمِل ْوَلَو ءْتَرْهَص ْنِإَو هْجَوْلأ وأ نأ َفْلَخ

 اي يول نم ننس نب ريش ملم دل اهي ءاَهِبِحاَص هَ د رشع ٌفضِن

 «لبإلأ نم نسمح ةَحضوُمْل يف” : : ةنّمَحَو [ مقل يذم رتل ِهاَوَر

 .اَمِِرْيَغَو َيِباَتِكْلآَو ِةَْرَمْلآ َنِم « ِهِرْيَغ ٌقَح يف َةَبْسَنلأ ِهِذَه ئَعاَرَْ

 َنِإَف ءدْضَعْلاَو قاَسلأك ءاَمْهاَدَع ام (هْجَوْلأدَو سارا دْيَقِب ؛ جَوَحَو

| 

 كحا

 هر

 ٍلْيقِبَو ؟ هت هتَمِِق ٍرْشُع ٌفْضِن هيِفف « ٌقيق دل «دخلا» ٍدْيَقِب ِبقيَو ؟ امرك امه
 3 وو

 الدوري هيَحِضَوُم يف ياكل مل 3

 رب لل بحضور يَ وو يِيوَْملاَ



 مة ماسك ر عمو

 .رعشلاب ةَروتَسَم و 3 َةَرِراَب اَهِنْوَكِل اَلَو ءفاَرْطَأْلَاَك

 7 1 ريب سل - ٠ 0_0 و60 9 ا - 50-0 ٠

 حاضيإ نود َةَّمِشاَه يف ٌبَجَيَو «لبإلا نم ٌرْشع ةّمشاه يف َبِجَيَو
 2 مل 3 2و ًِ

 ةرعنأُةَسْمَح
 ٌيَناَسَسلأ ُهاَوَر امك اَريِعب َرَسَع ةَسْمَح ٍمْشَمَو حاَضي | َعَم َةَلَقَنُم يِف ُبِجَيَو

 .هلك يدل ِنَع 1465 : مهر

 ةَلَقلعُمْلا ٍرْيَغ ِةَروُعْتَملا مال ةّيِلْصَألآ (نسلا) عل (يِف) ُبِجَي (7)

 ركل اَهجاَص يرفع تفضي اس ٌءاضْيَب (ةَربَ ذأ تناك ةّريغص

 .ه,ر» ياش كِل ب ِمْرَح ِنْب وِرْمَع ِثيِدَحِل (لبإلأ ّنِم ٌسْمَح) ٍمِلْسُم ٌرُخ
 «[541 7/56 َرِكاَسَع ُنَْبَأَو ؛ال0 41 وق 2/5 ُيَقَهْيبلاَو ؛0 ١ ُمِكاَحْلأَو ؛ةممال : مَ

 َنيَب َقْوَه اَلَو رقت اَمَك نيالا َنِم لكِ ْعِحاَر لبإلآ َنِم ٌنمَح : هلوَقَ
 ئطْسْوْلَاَو َةَباَيَسِلَأَك مْسأ اًهْنِم لك َدَرَقْنأ ِِإَ ِسْرضلأَو باّنلَأَو يل

 ٌريعَب ّيَمِذِلَو ٌتفْضِنَو ٍناَريِعَب ةَمِلْسُم ٍةَّرْخ ىّننأل اهيِفَو عباَصألا يف ٍرَصْنِخْلََو

 . ريب ثلث ٌيِسوُجَمِلَو ن نثَو
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 ١6 ٌينيبرْسْلأ بيِطخلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 وأ ءاّهَلْثم ْتَناَك ْوَلَف «تاَيِعاَبَدلَأ َلَع اَياَنَتلأ لوط َبلاَعْلأ َّنَأ : ُةيناَثل
1 

 ْلَب ءُسْمَخْلآ ُبِحَي آل هنأ َمَصألَآَنَأ 'اهِلْضَأ»َو اَةَضْوَرلآ» مالك ةيِضَق د ةَيِضَقَف ٌرَصْقَأ

 2 ه2 ع مل ع 06 سل * 2 -- 7 0200 2 هي

 اعقب نأ َنيب نسلآ ةَيِد بوُجُو يف َقَف الو ءاًهِناَصقن بَّسَحب اًهنِم ُصقنَي
 0 2و 25 2 هك
 اًهلصأ : ءاخلا ماجعِإَو نويل ٍنوُكُسَو َةَلَمْهُمْل ٍرْسكب و َوُهَو ءخنّسلأ َعَم

 فكل َهَبْشََف «ٌعبات نسا نأ ؛ُةَنوُداَه اْنِم ِرِهاَّظلأ ٍرْسَكِب وأ خللا ريبْسُمل
72-6 7 

 . اَهنيِد ْتَبَجَو اًهِلاَح ىَلَع ةَيِقاَب َيِهَو ٌّنّسلآ ةَعَفْنَم َبَمْذَأ ْوَلَو . عباَصألآ َعَم

 ِتْمَّس ّنَع ةَجِراَخْلا ةَيِغاَّسلأ َيِهَو ءةَدْئاَّزلأ (ةيلْضَألا» ديب جَرْخَو

 و ؛ةَدْئاَّرلَأ ع عُيْضُألاَك ٌةَموُكُح اَهيَِق ال اَِتاَبَن ةَملاَحُمل ةيلْضَألآ ِناَنْسَآل

 ٌبَسْنُيَو .شزألا نم هس هيَ اًهْنِم ٍرِهاّظلأ ُضْعَب ّرسك ْوَل اَم ةّماَتلآ»

 دْيَقبَو ٍ؛ِبَهْذَمْل ىَلَع خس نود ٍرِماَظلأ نم َىَقَب اَم ىلإ ةوُسْكَمْل

 ُداَسَف َّناَب ْنِإ : "2رِظن ْرَعْتي : مل ربك ذأ .ةفص لي علف د َروُغْتَمْلا»

 ٍدْيَقبَو ةَموُكُحْل اَهيِفَق َتاَم ىَّتَح < لاَحْلأ نّيَبتَي ل ْنِإَو «ةَروُعْئَمْلْأَكَف ِتْيَمْل

 سل ُةَكَرَحَو .ةموُكخلا ايف اهتم لَ َةَلَقَلَقمْلا ةَلملَفُمْلآ ِرْيَغ

 غْضَم ْنِم اَِنَْنَم يف اًصن هلَعلَمْلا يدون ال ْثَْحِب <ب ْتّلَق ْنِإ ضَرَم ْوَأ ربكل
 .ةَعْفْتَمْلَاَو ٍلاَمَجْلآ ءاَقَِل اَهْمْكُخ ٠ ٍةَحِِحَصَكَف ِهِرْبغَو

 ع

08 0 

 1 5 اي اما ا

 دس ؟ 3 *
 كيم ١

 ل . هس كل مر هل ظل ف 2 0
 ٍدَيلاك (هيف ةعفنم ال وضِع لك ىف) بجي (2)
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 . يمر يجمل . ىلؤأ َيِهَو اظن ُهَنِإه» دك 09



 نذل ماظل ٍرْسْك يف اَذَكَو (ٌةَمرَكُح) . لَسَأل عيضُألاَك كِل وْحَنَو

 جيِوْعَت يف ُبجَي اَذَكَو ؛ٌةَموُكُح هيف َبَجَوَف او ِيَلَع صني مل عزّشل

 .هِليِوُسَتَو ِهْجوْلآَو ةَبقَول

 .عباصألاب اًمِهِلاَمَجَو نْيَدَيْلآ ةَعْفْنَمَك اًمهب يذثلآ َلاَمَجَو عاضْزإلآ َةَعْفْنَم
 211 هك 7 هر 0 رو 9 هر و 6 13 :

 ىلَع ّنيتانلأ ْعَمتْجَملا (رَّرَحُملا» يِف امك ةّملَحْلَاَو ءاَهْفَصَن اًمُهاَدْحِإ يِفَو

 2 وقر 37 2 م 2 نر 39 ًّء 2-0017 0 5

 ْنِإَو «هتيد تّبَجَو ٍنيشلا حتفب لشف أ ا َّىذذث بّروض :ةينت

 مو 20 000 7 8 َ هد - م 07 8 سمس مت

 لثنخ يدذث بّوض نِإَو «ي امج دك رجم تئافلأ نأل ؛ةموكحف لسرتسا

 الجر هنؤك ٍلاّمتخال َةَأَرْمَأ ةنؤك َنّيِبتَي تح ةموكح هيف ْبِجَي مل َلَسْرَتْسَأَف 2 ًّ سهم 2 2 7 يما ها 82 2 هه ماس
 رس ر ه6 م6 و8 م يرجي ا ديما سا ل وع هل فى 524 0 لا لي 9# ناس عم 8

 ِتَبَجَو َةَأَرْما هنأ نّيَبت اذإف ؛«لاّمَج هتوفي الَو ٍلاسرتْسالاِب هقحلَي الف
 مم و هام 7 20

 صْقَن ُةَبْني سْقَتلا ةيد ىلإ هييْسن يدل ّنِم ْءْزُج ةَموُكَْحْلاَو ُكَموُكْحْلا
 وعر هل 34

 هلام ؛اَهْيلَع َوُه يبل هِتاَمِصِب ابق َناك وَ يلع َيجَمْلآ ٍةميِق ْنِم ةياتجلآ

 ولو ةيانج ريغ اهيلع وه يِْآ هِاَفِصب يَ َيَِْملآ همي مك: لاب : هدي حرج
 : ليق اذِإَف ؟ةي اجا ذنب نع مك :ُلاَقُيَف ءَدَنِم :ليِق اَذِإَف ؟ اَقيِقَر َناَك

 للا نير يَ «سفنلا ةَيد ٌرْشَع ُبِحَيَف ءٌرْشْعْلا ُتْواَمَتلآَف «َنوُعْسِت
 ةيدلآب ةَنوُمْضَم هم َةَلْمَجْلا َّنَأل امل كد اًرُح هْيَلَع ٌنِنْجَمْل ناك اذإ

 حا



 ١1 ٌينيبْرْشلا بيلَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحْمِل

 . عيبَمْلأ بْبَع ْنِم هريظَن يف اَمُك اَّْنِم ِءْزُجِب ُءاَرْجَألآ ٌنَمْضُتَ

 لبق ُهَّنِإَف تالت ماَسَْألا ِرَوُص بيتتب َّلَخَأ َمَصُمْلا َّنآ َمَدَقَت : يبن
 َمُث «َعِفاََمْلا : يِنْعَأ ءَيِناَثلَأ َرَكَذ ؛فاَرْطَألآ ََناَبِإ : ينعَأ ءِلَوَألآ َنِم ِهِغاَرَ
 َوُه يِذّلأ سلب مَتَح مث «ةَحاَرِجْلا : ينغأ ءَتِلاَتلآ َركَذ َمُث لوألا ىَلإ َداَع

 قَسَن ىَلَع لوألا َرْكِذ ّيِعْضَوْلا ٍبيترَتلا ُّقَح َناَكَو ؛لَوَألا ِرَوُص ِةَلُْج ْنِ
 َةَرْشَع ىدحإ ِداَريِإ ىَلَع ٍلّوَألَ يف َرَصَتْفَأ هن مث لْهَس هيف رمال أ َّ

 هِرَوُص ْنِم َلَمْهأَو ٍةَسْمَح ىَلَع يناثلآ يِفَو َهَّنِس ِهِرَوُص ْنِم َلَمْهأَو ًةَروُص
 هِرْيَغَو (جاَهْنِمْلا حْرَش١ يف ُهَّلك ُهْئْحَضْوَأ اَمُك َةَعْسَي

2 21 

 وأ ناك اك اًرَكَذ موُصْعَمْلا يقرأ ٍسْفَن ىَلَع ُةياَنِجْلآَو : يأ «(دعْلأ ُةَيِدَو)
 هر يك 6 سو 4 1 أَو آو أ
 م ْتَعَلَب ام َةَعِلاَب (هئمبق) .ِدلَو َّمأ وأ ءابتاكم وأ ءاّريَدُم ولو ءلثن

 ٍلاَوْمألَأ ٍرْئاَسَك ٌرْحَلآ َهّيِد ىلَع ْثداَن َن (

 هم بَل يِفَو ٌلوقيف «ىلؤأ َن

 . ظيِلْفّتلأ هتميِق هيمي يف َلْخدَي ال 5 لصفلا لوا ةّيدلا بفيرعت يِف قبس امل

 ُحِصَي ءْيَش ان سْلَو : (َناَيبْلَأ» ىف لاق ,هفالتإ ىف ناَّمَض الف ٌدَتْرُملَأ اَمأ

 قيِقّرلأ سفن رع فالثإ يف ُبِجَيَو ١ ؛ةاوس ع ْيَش هفالْنإ يف ُبجَي الَو كعب وق هس

 َنِم ُديغَلا كلذ زَدَقَي هَل نإ ءاّميِلَس هتميق نم « َصَقَن اَم ِهِفَئاَطِلَو ِهفاَرْطَأ ْنِم



 هْيَلَع نجَمْلأ يق يقل ةلفجم همي موكا عيال اََقم بي مل 3

 عطَقَو ٍةَحِض ةَحِضوُمَك وحل يف تَرَ نو . رُحْلأ يف َقَبَس ام ىَلَع هوُضْع ةميق وأ

 يف قبقّرلأب رحل بشن أ اك زيا ةنلا نب يب لم ثبت رش
- 

 ُهَنَألَو «ئلؤأ هب هيَسْمْلا يِفَف هب ب ٌعِجَّرَيِل ِتْواَمّتلَ َوْدَق َفررْعَيِل ةَموُكَحْل

 يِفَق .ريدتلا يف وب هاا ِفيِلكَتل ليلَدب ىاكحألا ِرثْكَأ يف ٌرُخْل ةبشأ
 هه

 وق 20 5 يعيم 8
 ىفَو ءاَمُرْشَع 4 هِعْبْصَأ يِفَو «هتميق هْيَذَي يِفَو «هتميق فصن هذي

 ةاَثْثَأَو ُةَرَكَذ طق ْوَلَو ؛ْناَيِقْلا اَدذنَه ىَلَعَو ءاَمِرْشُع ُفْضِن هِيَحِضوُم
 بجي ام نامي اًمهَِطَقِ َبَجَ :ِناَتيِد هيف ٌرخلِل بجي اً اَمُهَوَْنَو

 ٌفضن ِهِفَرَط يف ُبجَي : ُيِدْرَواَمْلأ لاَ 3ُح ُهَفضِن ْنَمَو ؛ِناَنيِد ٌرُحْلِ اًمهيف

 ءةَميِقْلأ ُعْيْرَو هيد عْبُر هلي يِفَف ؛ٍدَْعْلا يف اَم ُتفْضِنَ ءٌرُحْلأ فَرَط يف ام

 اميف ُساَيِقْلآ اًذلَه ىَلَعَو .ةَميِْلأ ٍرْشُع ُفْضِنَوةَيدلآ ٍرْشُع فضي هِعْيصَأ يِفَو
 .ّصَقَن وأ ءَةَحاَرِجْلآ َنِم َداَز

 «ٌيِراَخْبْلا ١ ِنْيَحيِحَّصلَا» ربخِل هج مِلْسُمْل ( دخلا نيِنَجْلأ : ةّيِد) يف ()

 قم وأ دبع وُ ينجْلآ يف ىَضَق كي هنأ 000: : مقر ءملْسُمَو 40608 :مُقَ
 هيلع ل 3 م هل 2

 .اًهنِم لد اَهَدْخَب ام نأ ىَلَع اَهِيِونَتَو ين ين ابل ةَفاَضإلآ ىلع ٍةَرع نيو كب

 ا العلا نب درع طَرَش اَذلَهِلَو ءِسَرَعْل ِهْجَو يِف ُضاَيبلآ : زعل ْلْضَأَو

 ٍنَع اَلاَسولأ حشا يف ُيِناَهِكاَْلأ ُهاَكَحَو اَضيَ ةَمألآَو ضي دبا َنوُكَي

 قيقّرلأ َّنِم ُةَمَسَتلآ : اوُلاَعَو «َكِلَذ َنوُركألآ طرشي و ْمَلَو ٠ اًضِيأ ربل ِدْبَع نب

 ْبجَن اَمَّنِإَو ةُراَيِخ ِءْيَش لَك ُةَرْعَو ُهَلَضْفَأ : ْىَأ ءُكَلْمُياَم ُةَدُغ اَهّنكل هع

1 

 نأ



 م ا. د. اعلا. ناو دن دفان ها. د... ع ا. هاو و ده هده هاو ساس. هاه هلو هواه هده ده هاه هواه عاهدوا هاه دو ىو هامه »

 ها 7 ٍِغ هر 2 2 مس رةهص < رص رع

 اوس اوف قول هيل ا نع قلاع بم لصقفنأ اذإ نيِنَجْلأ يف ٌةّرْغْلأ
 000 ا ا ل

 ذك ذل 5 أ ءايج يل ٌءاَوَد تا اًَهَيرضَي نأك «لغفلاب

 ؛ كلذ طفشت هَ ةَنجألا ِتَناَكَو :َنيَِجلآ يفلت ىّتَح ٍتاَرّشلآ وأ َماَْطلآ اَهَمتْمَي

 مضت ال هنأ يلا لق امك ينم اوم ِبْرش ىلإ ٌةَرَودَض اَهْنَعَد ْوَْلَو

 نه ثَييَح اذإ َناَص يف وَ ُموّصلأ :رووضلأ نم سلو هّسّس

 سا 17 َ ود
 و.

 هيما 6

 ١ 9 ال 3 بَسَتلأ َتباَت ' ءاَهَضِقاَ :َ ءاَضْعألا مَن نيِنَجلأ ناكأ ٌءاَوَسَو
 م 00 هر ه3 رم 02 هاساس هر 2< شمل ه2 ى

 ُهْمَأ نكت مل ْنِإَو ةّياتجلا َدْنَِع يِناَجْلا ىَلَع اًوُمْضَم اًموُصْعَم َن د نأ دب
 ارو 4-3 ه- هه 02 هم ه- الس ل ىلع صل 5 000

 ء ا لد ل 32 ساعد هاى ساس 0, 2000 هه لمى سص ع لس هك هد يعم
 يف رثؤت ال امك «ةفيفخ ةَّمطل وخنل ٌرثأ الو ءاهدنع ةنومضَم ْوأ ةّموصعَم

 و 2 2 7

 دما
 يف ةلقن ؛ءانيزجج تقلأ مث ءولأ الب اَمَدْمَب تما 1 ا 0 022 مس اه

 - م
1 

 6 ع

 اَهِتْوَم َدْعَي لَصفْنَأ وأ ينجب اَهِتاَيَح يف َلَصفْنأ ٌءاَوَس َوَسَو 3 .ْنصّتلأ ِنَع «ِرْخَبْلا١

 أَ جوك نب ٍلاَصِفَن وأ الب ٍنينَجْلأ ُضْعَيرَهَظ رهط لو هناي ىف ةياج

 ةيانجلا َدْنِع ام رضْعَم نكي مل نإ هِدوُجُو قّقَحَتِل ٌةَدْعْلأ هيف ْثَبَجَو اَنيَم

 ْنَكَي ْمَل ؤأ «ةّياتجْلا َدْعَب اَمُهُدَحَأ مس ْنِإَو «ٌيِبْرَح ْنِم 3 برع نيج
 لياكلا هيمأ ىلع ديكلا يَ ْنأب همألَو نجل اكلم َنوُكي نأَك ءامومس
 ُهّمَأ تناك اَك ؤَأ ؛َنيِدَجْلا ِتَقلَأ هك ءْثقَتعَت كَل كلُ َوُهَو هرْبَغ ْنِم انج



 ناز ده هاو د. اثاث. ده دعو و د .او ده ده د. ياه جا هاو هده هلق هاه هسه وام هاه واو ده دوا واو ده دهام هاف اهاه عاقأاو

 مَدَعِل هيف َءْيَش الق «ةياتجلاب ''نْيَش هم ئلَع َرهظ الو اصْقْنَي مل ؤأ «ةَنْيَم 6 © كس رس ثتراهر فرك ىلا كور

 هَتْوَم روُهظَو يَا يف يِناَجْأ ِناَمَض مَدَعَو :نلوألا ة ٌَروّصلأ يف ِهِماَرَبْخأ

 اًيح َلَصَفْنأ وَلَو ؛ نْيتَريِخَألا يف ه وجو قّقَحَت ٍمْدَعِلَو ءةَملاَتلأ يف اَهِتْوَمب
 ْنِإَو ءيِناَجْلا ىَلَع َناَمَض الَق َتاَم هن 5 هيف ملأ الب امر ِهِلاَصَِْأ دعب َىِقَبَو

 ىَلَع ُةلِماَك سْفَت هَ ُْنِم َتاَمَو ُهُمَل َماَد وأ هِلاَصِفْنأ َدْعَب َجَرَخ َنيِح َتاَم
 اذ

 دج د6

 وع اسس م سمس ا رثلا اى 08 - 3 2ع ع نو
 ةوهزإشه هلم ناس كي ةس 2 سها < سمإب 0000 ند 85 ىلا غ0
 اثالث ؤأ «ِناَنَّرغ تّبَجَو ِنْيتْيَم ِنْينيِنَج اَهْيِلَع ةيانجب َةَأَرَما تقلا . ةيبعد

2 6 2 

3 
 لذ و هر

 و 5 ل 0 2 2 تالف - 255 ى ماو َء 1 وو ترام ار

 6 3 هَيَقاَي سس 8 0 2 يلم 0 مس هادو 2 0 5 00 01 02 هَ 00
 مل انآل « قاب مضي الَو يد فضي الإ اف ْبِجَي ٌيحلا دي نأ امك ءَوَّرغ

 ةّيفخ َيِمْدآ ةَروَص هيف :ةريخلا لهأ لا ة ءاّمْحل ْتَقلأ ْولَو ؛ُةفلت ْن 8 . م 0 ل ا يم
 َءْيَش الق ََّلَحَت : يأ َرَوَصَتَل يِتَب ْوَل :اولاَق ْوَل ام فالخب ُةَدُقْلا ِتَبَجَو 0-1

 ِمِراَغْلا ىلإ: ةّرْعْلا يف ةَريِخْلَأَو .َِدَعْلا يف كَ امك ٌةَّدِعْلا هب ُتْضَقْنَأ ِنِإَو «هيف

 وأ ُدبَعْلآ َنوُكَي نأ طْرَشب ء تناك عزل نأ نم اهلوت ىلع نستنفلا طن

 َنسْمَل َبيِعَمْلأ َّندل ءعيبَم ٍبْيَع نم اًميِلَس ريع لوب وُيق ُهُمَرلَي ال ءاريَمم َةَم 1

 مل اَم ٍراَيجْلآ َنِم هنأ ِمَّرهب ْزِجْعَي ْمَل ريبَك قيقَر ٌلوبَق ٌحَصألأَو راَيِخلا ّنِم

 . يم ريجبل لأ . خسْتلا ضْحَب يف اَمَك ميشا : ةباَوَص 20200(



 ١4١ ٌيِنيِبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل
 2. 7 20 ك6 1

 2 هوي .٠ قتلا 200 ه#

 ِهمأ ةميق رشع : قيِقّرلا ٍنيِنَجلا ةّيِدَو

 و 2 2 نع

 بآلآ نم ةَيّدلَ ٍرْشُع ٌفصن ةَميِقل هلأ يف اًهغولُي طَرَتْشُيَو «ةعفانم صنت
 َّ 2 هر ةم ان ص 5 هرم

 َسنَح ثم قِقَ ملنُشلا زخلا يفت ِةَمِلْسُملأ ٌمألآ ةّيد ٌرْشْع َوْهَو ؛مِلْسُمل

 نإف[ ]6 ْمُهْنَع لاَعَت هللأ َيِضَر ٍتباَث ِنْب ِدْيَرَو ٌيِلَعَو َرَمُع ْنَع َيِوُز امك ٍةَرعْبَ

 ءاَهِلْتِم ِنَمَن ف ني ثدجو أبر ذأ ءذحوت مل أب اكل تا

 هللأ ضْئاَر ىَلَع ِنيِنَجْل َةثَرَول يو ؛اَهِب ٌةَرَّدَقُم اند اََّلَدَب ِةَرَعِ ةهعتأ ٌةَرْخَحُف

 يناَرْصّملأ وأ ُيِدوُعَبل ُنيِنَجْلَأَو «يِناَجْلأ ة ةَلِقاَع ىَلَع ٌةَبِجاَو هَ «لاَعَت

 تدك رع هيف ُبِجَت هنوبأل عيتلأ
 َوُهَو :هتَتد يف اَمَك ملم رع

 15و يعَب

 َوهَو هيد يف امك ٍمِلْسُم رع * سمح ثلث ع ٌيِسوُجَمْلا ِنينَجْلَأ يِفَو ؛ ؛ ريع
42 

 .ِناَرَدْهُمَف اَمِهْيَوَ أل علب ُدَتُْمل ُنينَجْلاَو ئبرحْل ُنيِنَجْلأ اًمأَ . رعب ُثْلُت
 نيس

 أ

 هك رفا هر هو 7

 اَركَذ (ِكولْمَمْلا ٍنيَِجْآ ةَيِدَو) :َلاَقَف نقول ٍنيَبْلا مككُح يف َحَرَش م
 مس لس عي

 نيدح

 سمسا 3

 1 9_١

 وأ ٌكبَتاَكُم وأ أ ٌقَرَيَُم وأ ْتَناَك َدَنِق (هّمَأ ةَمِيق ةّميِق ٌرْشَع رشع) هيف ا َناَك هس ه5 ع

 ام ٍرْشْعب ٌةَرْيَتْعُم نينجا يف ذ ةَدْعلأ ّنِإَق .زخلا نيا ىلع سايق ةدلْزسم

 هلالقتشا تويت مَدَعِل هسْفَن يف ُةممبق اوُرَْي مَ اَمّنِإَ ألا هب ُنَمْصُت

 . يم هِلاَصِفْنأب

 و

 ال ُهَنإَف ءاَهِسْفَن ىَلَع هين ياما نم ا نع نا يف ني تت : ةيبنت

 .ْيَش هِقِقَر ىَلَع ٍدّيَسِلِل ُبِجَي ال ْذِإ ٌكْيَش ِديَسلِل كوُلْمَمْلآ اَهنيِدَج يِف ُبِجَي



 م ار ها ع دعاه ده ده ايا هق م ادعام و ها مج مام مه اق هاه هلو هاف او او واو هاه هداه اه اوافق همه دق هاه هاهو هام واه اه هاه

 ىَلَع هيف ُةّرْلأ َعَّزَوُت نأ أ يِنْبني يِذَّنَت ُضَعَبْمْلا ؟ٍقبقَّرلأ» :ب جَرخَو
 امك ملأ ةّميِق ُريتْنَو رخل ُهَّنِإ :هل وق يف يِلِماَحَمْلل اال ير 1و قد

 «ِضاَهْجِإلأ نيج ىلإ ةَيانِجْلا نيج > ْنِم ْتَناَك اَم ركب ءاةضْو ْوَّرْلَأ لصأ» يف

 َلَصفنأ اذإ اذنه ؟ةَياتجلا َمْوَي تأ ,(جاّهْنِملا» يف هْيَلَع ىَرَج امل اَقالخ

 َنِإَف ةيانجلا لأ ِرْثَأ ْنِم َتاَمَو اًّيَح َلَصَفنأ ِنِإَف ءقباّسلآ ٍليِلْعَّتلآ َنِم َمِلُع امك اَنْيَم

 . لاَصِفنالآ َمْوَي ُهَتَميِق هيف

 َتْكَسَو «ٌصْنلَأ ِنَع ٠ ارختا فا أ عقر نع طلت ذا

 ْنم ُنَسْحَأ َوُْهَو هيتس كوُلمْلا نوجا لب نأ ةضزولا» يذل

 ٍصْخَشل َنوُكي دف َنيَِجلآ نأ ءِنيَجْلآ مأ :ْيأ ءاهدّيَسل : ا

 نم هك ءاَميَسِل ال يل هدّيَسل ُلَدَبلاَف ءَرَحآل ملا ُنوكَتَو هب ُهَل ئَّص
 هل

 مال ٍدِيَسِل َكوُلْمَمْلا َلْمَحْلآ َّنَأ نم «ِبِاَغْلا ىَلَع ئَرج ُهَنِب ؟ج 5

 دج د د

 ويد موف اهتيلس نجلا فازعأل ولم لا تاكل اك

 * مين يجو هوَ ناكل امك تالت عسألا يف ميل

 ٌقيِقَر ُنيِنَجْلَأَو هد ْتَناَك وَ اَذَكَو ةَمِلْمُم ُموَقَتَو مالْسِإلَ اًهيف

 م هه رس و -_

 .هميفر رذهمت

 . اَهكلاَم اَهقِتُْيق ِةيِصَوب رحل ُنيَِجْلََو صْخَش هَ ةَمألأ َنوُكَت ْنَأ : ُهُيَروُصَو

 1 66١ م“ 3 <. 58 لك
2 5 



 1 ٌينيبْرْسلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَمَحُمِل

 ْيِعّدُمْلا َقْذِص ست يف هب ُعَقَي ٌتْوَل مدلآ ارغب ُنَرَيقَأ اَذإَ 2
 َنيِسْمَح ْيِعَدُمْلا فَّلُخ

 . رَهْظَألَأ ىَلَع يِناَجْلأ ةَِقاَع َروُكْذَمْلأ َرْشْعْلأ َلِمْحَيَو

 هش ِةَماَسَقْلأَو ٍمّدلأ ْئَوْعَد بايب نوعا ُهنَع :2 اع 5 َّيِضَر

 ابَلَط ةَماَسَقْلا َوُهَو ءاّهْنم ٍدِحاَو داَريِإ ىَلَع ُفْيَصُمْلا َرَصَتِقَأَو مّدلأ ىَلَع

 (لئقلآ ئَوغتب نر اذإو) : َلاَقَقة افلا ىلع مالكا هيف د ؛ِراَصِتخالل
 0 مه

 «ثيولتلا نم قم :ةَلتمْلابَو ٍواَوْلأ ِناَكْسإب َوَهَو .(ثؤل) ٍمِياَح يع

 ْنَأب (ىِعَدْمْلا ؛ قّدص سقتلأ يف) . ِثْوّللآ : أ ء(هب م ْعقَي) . خيل : ْىَأ

 َنَّمَحَت اذ ءهِسَأَرَك هضْعَبَو أ يَ دو ذأ رعب ةفدص نقلا نلع بلْ
 ماس سل - وو

 ذأ ءدلتعب هني الَو كلياق ف ُ َرْغُي الو ٍريبك لب ْنَع ِةَلِصَفْنُم ةَلَحَم يف ُهنوَم

 ْتَناَك اَذِإ هي وَيِنَدلَأَو ةنيذلأ ةَواَدَعْل َكلَذ يف ٌاَوس هاَدْعَأل ةَريِغَص ةَيْزَق يِف ناس 0

 ِنَأَك .عنَج ُهْنَع َقّدفَت نت دَقَو ليف َدِجُو وَ لئلا ماقتنالأ ىَلَع ْتَعِبَت

 (يِعَدُمْلا َفّلُح) . ليتق ْنَع اوُهَرعَ رت مث كلا ب ب وَ ءرئب َلَع وُمَحَدْ
2 

2 00 0 
 0 َنيِسْمَح) ٠ َيّمِدَو ٍةأَرمْأك ءةَصِقاَن ْوَلَو ءسمنِل اعد لق ىلع «ِنْيَعْلا رْسَكِ 2 ا



 ١04 عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لَح يف ٌعاَْفإلا (

 و
 هر
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 موسعا
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 . 3 م فص هام 007 32 3 8 17 7 .٠

 :مقَر ٌمِلْسُمَو ؛18908 :مقَر ؛ُيِراَخِبْلاا (نيحيحّصلا» ىف كلذ توبثل (انيمي

8 ]. 
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 اًمْوَي َيِسْمَح يف اني َنيِسْمَح يِضاَقْلا ملح ْوَلَه ءاهّئآلاَوُم َرَيْشُي الَو

 َدِهَش اَذِإ امك اَهقيِرْفت ُروُجَي : خَجحلاَو لآ سنج ْنِم َناَمْيَلآ َّنأل ؛ عَ
1 

 ع

 ام ىَلَح قام اذِإ ئتب ءاَمْعِإ أ «نوُُج َن َنامِيَلآ َلَخَت ْوَلَو «َنيِق دعم ُدوُهّشلأ

 ؛ ُفنََتْسَي ْلَب ُهْثراَو يي ا نامي ِءَنَأ يف ْمِسُْمْلآُيِلَوْل َتاَمْوَلَو . ضم

 هي نيتي ايش دَحأ َقيَتسَْذأ روحي الو ِةَدِحاَوْلا ةجحلاَك َناَمْيَألآ َّنَأل

 2م هو 0 و نك

 ينل رشا لإ هاو ٌمْضَي ُثَْح تاَم م يلا َرطَش مق ول اَمك َسِيَلَو
 مي سمك ه يي كر يك كس

 هِتْوَم :ق هَناَمْيَأ تّمت اذإ اَمأ .ةلهتسُم ٍِهاَش لك ةَداَهَ ّنآل ُفنَأَتْسَي الَو

 ُتِراَو اّمأَو . َتاَم مث هي مَ وَ امك هَل ] ْمُكَحُي ْلَب «ُهّْثِراَو ْفنأَتْسَي لَ

 ىَعَّدْمْلأ يِنْئَي اَذَكَو َناَمْيَألآ هن ُهنْوَم َلّلَخَت اَذِإ ِناَمْيَأ ىَّلَع ىف هْيَلَع ىَع اعّدُمْل

 .ُهُرْيَغ َيَلْوَو اهلالخ يِف َتاَم أ «يِضاَقْل َلِزُع وَ ِْيَلَع

 َذفْنَتَف يقلل ِهْيَلَع ىَعَدُمْلآ َنيِمَي َّنَأ ِهْيَلَع ىَعَدُمْلاَو يِعَدْمْل َنْيَب َقْرَمْلاَو

 يِضاَقلأَو يِضاَقْل مك َلَع فقَوتتف تال يِعَدُمْلا َنيِمَيَو ءاَهِسْفَتب

 َنوُبْمَحْلا ُناَمْيَألا ٍتَعّرُو دكا ماتا ٌةَّصاَخ ٌةَنَرَو ليِتقْلِل َناَك ْوَلَو

 هلأ ضْئاَرَق ئَلَع ْمُهنَيْمَسَُي مِهِناَمْيَأِب َتَبت ام َّنَأل :ثزإلا بسكب هيلع

 كلذ اميل َنوُكَ نأ بوف لاك

 مم ٠



 508 0. 00 سة اساع

 م ا. دع ا.ه دع دعاه اه ا. دو ده د. ده اق ده سه او هاه هه واود و عداه هده د. د .اه هاهو ده هاه هده دى و هاو هاه و هاو ها هاه

 تيب ُهكيِرَشَو ٍزْئاَح ُرْيَغ ٌثراَو َكاَنُه َناَك ْوَل اَم (ةّصاَخ) : : انلؤقب َجَرَخَو

 لكَ ل اَمك اني َنيِسْمَح ُصاَخْلا ُّلَحُي َْب عَن ْمَل َناميألآ َنَ ِلاَمْلَ

 . ائيِمَي َنيِسْمَح ِضاَحْلا ْفَّلَحُي َباَغْوَأ هن ةثَرَوْلا ضْعَب

 ِةَضيِرَمْلا ىَلَع أ ءَةَضيِرَمْلا لضَأ ىَلَع ْمُهَنِيَب ٌناَمْيَألآ ْمَسْفُن ْلَهَو
 ٌّمَأَو ٍجْوَر يِفَف ءيناَنلآ «يِواَحْلأا» يف اَمَك امْهُحَصَأ ءِناَهْجَو ؟اَِلَْعَو

 ْْوّرلَأ ْلَحَبَم :ِةَرَسَعْلا ىَلإ ُلوُعَتَو َُنِس اَهْلْضَأ مذ نيو بآل ٍش و

 0 ب م م 0
 ايجيَو .ةّسْمح ّمألَأَو .ةّسمخ مال تخأ لكَو ةرَشَع بآل تأ لك

 4 و مره ريب رع 8 هس 2 00 2 06 م 5 سس هء

 َفلُخ اًمُهُدَحَأ َباَغ ْوْلَو ا بة نذل ُكَتَّصح ْلَخَأَو

 يس سو رت ص 0 3 2

2 2 

 نيب َهَناَكَت ُثراَولآ َناَك وَلَف : : ْيَأ فَصِقاَن اهنَأ ىَلَع بتل ِبْضَتلَأِبَو ذَئ ان ناك" َّنَأ َلَع عفّرلأب ()

 وأ :يَأ ««َنيِعبرَو ةَعْسَي وَأ' : ةَحْسن يِناَنلا ْىَلَعَو نوعي اة ةشئولألا ١ دّزَعَو

 ع

 نيو قش نم زج يف نم نم مهتم دج لك ُنصْخَيَو ' ٌنيِعَبْرأَو ةعست

 . ٌيِمِريَجبْل . نيني / ْمُهْنِم ٍدِجاَو لك ْفّلَحُيَم ٠ مكيف ٠ ديلا نمر

2 
 أد هع -



 ؛ عابس يبأ ٍِظاَمْلأ لح يف ٌغاَنْفإلا ١05

0 2 

 « ةّيّدلأ ّنحَتْسُأَو
1١ 

 نَعدُملأ َنِم ةدوُدْرَمْل ُنيِمَيلآَو ءشؤل الب لق يلع ىَعّدُمْلا ْنيِمَي : : ٌةيبْنت

 ءِةَماَسقْلا ٍنَع يِعَدُملآ َلَكَنَو ناك وأ ثول نكي مَ نإ يملا نلَع لَ

 ُنيِمَيْلأَ ةَيِناَث هرم يِعَدُمْلا ىَلَع ْتّدُرَف لَكَ ِهْيلَع ئَعَدُمْلا ىَلَع ْتّدرَ
 اًضِيَأ ُنيِمَيلأَو ءِثْوَل َعَم يِعّدُمْلا لوكن بسب ِهْيَلَع ىَعَدُمْلا ىَلَع ٌةدوُدرَمل

 ع مذ لمت ك٠ ايا ءِرَوُصلأ هِذلَم عيمَج يف َنوُسْمَح ؛ِدِهاَش ََم

 ىلع ْمُهْيَلَع ٌعّرَوُت اَلَو انيمي َنيِسْمَح لك فّلُح ِهْيَلَع ىَعَدمْلآ َدَد دعت وَ

 را ه+ ةي 8 هر عع هو سي وص ار 0 ل ا 2

 . لتقلا هسفن نع يني ْمهيلَع ئعذملا نم ٍدحاَو لك نأ قزفلاَو

 ُدِحاَوْل بث اَم هِسْفنِل تب 1 نيل نم لو ةرقلأ نع يقي انك

 :ٍةّصِحْلا قب فلي ش َضععَب تبني لب «ُدِرَمُْمْل

2 55 55 

 ا يب مي يا يم لإ ا ين ُةَنَئَحُ : هبال ىلع
. 

 . ةنْيَب هب ْتَماَق

 ديِدَجْلا يف َصاَصِ الو لع مَسْقُمْلا ىَلَع ةَلاَح َةيِد د ِدْمَعْلأ لق ىفَو

 ُناَمْيَأْلْأ ٍتَحَلَص ْوَلَو هلي ْلّصَفُي ْلّصَقُي ْمَلَو .ةيئلأب مُكَحْلا 1 ّيِراَحْبْل ِربَحِ

 اًطاَيَبْحَأ َصاَصِقْل ُبِحوُت الف ةَفيِعَض ٌةبُح 4 َةَماَسَقْلأ َّنَألَو ُهَرْكَذَل صاّصِقلل

 .ِنيِمَيْلأَو ِدِهاَشلأك ِءاَمّدلَأ رْمأل
 تدني زيان دج داع



 ١ ؟ 1/ ٌينيبْرْسْل ب ِِطَحْلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمل

 اًمِلْمُم َناَكأ ٌءاَوَس ءٍشراَو وأ ديس نم مآ َلدَب َدَي َقحسْسأ نم لك : هيَ
 تاك َناَك ْوَلَو ريغ م همس ِيَلَع اًروجْحَم يعمر ءاَقِساَف مأ الْدَع

 ِلْبَعْلَ فاللخب م دسم ديس ُمِسَقُي و ءهِلَدَبِل ُقحَْسُمْل ل ءٌمَسقَأ هِدْبَع قل

1 1 7 3 

 يأ

 دوذ مفي يلا نإ ويب تحت يِذَلأ دبع ل ذإ الا يف َُل ودم

 ديس َدَحَأ مَسْقأ اَم َدْعَب ُبناَكمْلآَرَجَع وَلَو هَل َّقَح دَح آل ُهَنأل ُهَل ِنوُدَأَمْل

 وأ ديَسلآ َفَلُح هلوكت وهف وأ مَسفأ اَمدَْ ُيِلَوْلآ ت َتاَم ْوَل امك َةَميِقْل
 . باَحْصَألأ ِنَع ُماَمِلآ ُهاَكَح اَمك . لوكلاب ٌّقَحْلأ ِناَلْطُِل اَلَف هلوكن َدْعَب

 دم د6 د

 يف َرَهَظ وأ «ُُئاَبِْإَرَذعَت ْنَأب (ٌتْوَل) . ٍلَْقْل دج : نأ 314 كيت نرد

 ؤَأ هَقَح يف َتْوّللآ هْيَلَع ىَعّدُمْلآ َرَكْنَأ وأ أَطَخ وأ ءاَدْمَع ع هوك ٍنوُدب ٍلَْْا لْضَأ
 ُضْعَب ٌبَّذَك ْوَأ ِنْيليِتَْل يذم َدَحَأ َلََق اَدْيَر َّ نأ ٠ ِناَلُدَع وأ َلْذَع هب َدهَش

 .(ةَضْوَّرلَأ» يف ُهَلاَق امك .ُتْدَّللَأ اًهيف طقس ِرَوُص ُسْمَح ِهْذاَهَف ؛ةئَرَول

 .هيمذ ُةَءاَرَب لْصَألَأَو هَفَح يِف ِثْوَّللأ طوقُسِ (ِْيَلَع ئَعَدُمْلا ىَلَع ُنيِمَيلآَت)

2 

 2 و

 ذوو روكا وتلا ل هَمَح يف ْذَلَعُي ال ُهََّأ نيِميلأِب ءريبخَت هّيِضَق : ٌةيْنَت

 رم اَمَك ٍروُكْذَملأ ِدَدَعْلاب ِْيَلَع َظَلكُي اَةَضْوَرل١ يف اَمَك اَمُهدَهَْأَو :ِنيَوقْل

 010 .ُناَمْيَذلاَم : َلوَقَي ْنَأ ئلؤألا َناَكَف ؛مَدنيَِياَنأل .هْيَلإ5َ َراشإلأ

2 + 



 ماد. ناو اد.أد. عادوا. مه ا. اعاد. عاق. هع. اه هداه و و ماه هده و هده فة ده هع اه ده ده هلق هلو واه ودقه و واه ىو و هاو

 هةمار 2 هرؤش ل 00 نه ص ”ىصر تام ه9 تهل 27 2 قم

 َدتْرَي مث ٌحوُرْجَملا َتوُمَي نأب ءمّدلآ َلَدَب هقاقختْسَأ َدْعَب َدتزأ ِنَم : ةّمتَت

 2 00000 0 7 2 1 1 2 8 01018 25 »ِ ؟2 أ

 ٍلاَح يف ٌعََوتي ال ُهّنأل َمِلْسُيِل ِهِماَسْفإ ُريِخأَت ئلؤألاق :َمِسَقُي نأ َلْبق ُْيِلَ
 - 0 2 17 يَ ر م م 11 7 ما م ويس 6 ذأ 000 7 نط

 بق دتْرأ اذإ اّمأ ءمّسقأ مالّسإلا ئلإ داع اذإف .ةبذاكلا ٍناَمْيألا نع هتّدر

 اذإ ام فالخب ءْترَي ال ةنأل «مسقُي الف «ٌدتْرَم َوهَو ٌحوُرْجَملأ َتاَم مث ِهِتْوَم َ ه# ”25ِئ 4 2 2 ّ 08 7-- مى هوم 000 هس

 تمور .ًآ ا 7 2( نس : تك هس م لى يسال ىو 6 8

 هَدْعَب وأ ٍدْبَعلأ تْوَم لبق َدتْرَي نأ َنْيَب قزف ال ُهنإف هَدّيَس ٌَدَتْرَأَو ُدْبَعلَأ لت
 ُهَماَسِقِإ ّمَص ِةّدّرلأ يِف ثراّولأ مَّسِقأ نإف . ثزإلاب ال ِكلَملَأب ةقاقختْس نأل لإ مه 2 يكس و مت سافل س26 26 هءزك نب يار مماس6 .+ 5
 سا هو 2 .٠ وَ سد 2 0 مر 7 7 6 أ ع رو 7 سس < م

 مُقَر «ُئِراَخْبْلا] ِدوُهَيِلَأ ِناَمْيَأِب ّدتعَأ مالّسلَأَو ةالّصلا هيلع ةنأل .ةّيدلأ ٌقَحَتْسَأَو

 ىلع َّلَدَن [74379 : مقر 211/1 َةبْيَش َبْيَش يبأ نْبَأَو ؛ : مقر ٌمِلْسُمَو
 2 و

 . ةَحيِحَص رفاكلا

 ال ْنَمَو .باطتخالاك هدر هْنِم ُعَنْمَت الَ الق ءِقاَمْلِل باَسِتْكأ ٌعوَ ُةَماَسَقْلاَو

 :ليمشلا قيس مدع وَ كش نكن فات وصال تاو
 هس

 دوو و هرم هم و 4 و 2 2
 0# ١ . 6-1 - .٠ . 3 ردوا ىو رث - 0 و ََ

 28 ةلسك مس سل َ 0
 هْيَلَع ئَضقُي ٌلَهَف «لكت نإف لعل مل قا بيث نح لع يك
 مل 200 ري هس ” رسل وه ع سس 8 رس ل 7

 هَحَحَص ام اوضتقمَو ءكوالاب (راَونألا» يش مزجو .َناَهِحَو ل وأ لوكتلاب

 خلع هَل اند ةئوشْنم وأ يِضاَقْلا ىَعدَ ساو الب تام نيف نامل
 حجت قي ذأ يختي بخ لب لولب ل صفي ال هلأ َلكتَو ركنا
 ور ع و م م

 أ



 ١/19 تنيبْرْسْلا بيطخلا َدَمْحَأ نْب ٍدَمَحُمِل

 ٍلئاَق ىَلَعَو) :َلاَمق وتاَبجوُم ْنِم َيِح يتلآ لتقل زك يف رح
 ,(ةَراَمَك) . اخ أ ِدَع هببش أ اَدْمَع لْدَمْلا َناَكَأ ٌءاَوَس «(ةَمَّرَحْمْل سفن

 ةرروش 41 © َةَمِمَؤُم َةَبَكَو ُرِرحَتَس اَلَطَح اًنِووُم لَكَ 5 : ىَلاَعَت ِهِلْوقِل
24 

 آلآ /ِءاَّشلآ ُهَروُس 41 © ٍوْوَق نم كراك نِإَف ## : نَلاَحَت هِلْوَقو 0155 :ٌةيآلأ /داَمّنلآ
2 

 و

 : هي

 :] 4 ةكمْؤُم ذكر ُرِوْحَتَه ٌجرِمَؤُم َوْهَو كَل َوُدَع» .ٍمْوَق يف :ّيَأ 9”

 مُكسَنَِب ْمْوَه ني تاك نإَو # :ىَلاَعَت فد ء[و5 :ةيآلآ /ءاَْشلأ ةَروُس

 ةَروُس ع1 # ٌةكِمّؤُم قَد ٌَحَعَو .هلخأ لإ ةم ُهَمَلَسُم هده ّقَكِي مُهَتَتيَو

 اَنَل بِحاَص ىف هلل نبل نيم : :َلاَق ' مقسألا ةَلْثاَو رّبخَو 147 :ةيآلأ /واَسّتلأ

 ُمِكاَحْلَ هَحضحَصَو [8434 : : مُقَر ىو 43 َدُواَد وُبَأ َهاَوَر ران نم ُهنم اًوُضُع اًهنم

 ىفاراا ُيِناَربَطلَاَو ؛ 90 :مَقَر 2119/٠١ َناَيِح ُنْبَأ] ِهرْيغَو [1847 :مَقَر ,03]

 ف كاس قيم عا هوا مرمار م“ 4 06 هم سكر لس ص ىو
 وضع لكب هللا قتعي ََكَبَقَر ُهْنَع اوفتغأ» :لاقف ءلتقلاب رانلا تجوتسا دق

 يف ُيَئاَسْتلَأَو ؛ 6 :مقر /؟ ُدَمْحَأَو ؛576١هال : مْقَر 077/4 ُيِقَمْيَبْلاَو ؛914 :مُفَر

 . 18141 1 مَقَر 249/8 (ِطَسْوَألآ» يف َنِناَرَبَطلاَو ؛ 847 : مُهَر كالا /* ئَرْبْكْلا»

 .هدوُرُو مدع اًمهيف َةَراَمَك الق ,ٌحوُرُجْلَأَو ُفاَرْطألآ «ِلْيعْلا» :ب 0-6

 اي اَيبَص ُلِتاَقْلأ َناَك ْنِإَو ؛ُبِجَت لب «فيلكت ة ةاَمَكلا بوُجُو يف ُطَرتْشم 4 الو

 لَوْ ُنيعْب ءاَمِهِلاَم يِف ُبِجَتف ءِناَمَّضلَأ باب ْنِم َةراَمَكْلآ ّنأل اَنوْنُجَم م ْوَأ

 .َرْجأُرْيمُمْلا ئَصلآ َماَص ْنِإَف ءٍلاَحب اَمُهْنَع موُصَي الو اَمِهلَم نم امنع

 امك ادب ِء َدْبَع ٌلِتاَقْلأ ناك ْنِإَو «ُبجت لب «٠ ةّيدْحْل اًضْيَأ اَهيوُجُو يف ُطَرَتْشُي يْشُي الَو

 يشي اَلَو هِكلُم ِمَدَعِل مّْصلب ُرْمَكُي ْنِكَل َناَمَّضلَأَو صاَصِقْل ِهِلْيعِب ُنَّلَعَي



 ظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا» ٠

 نإف « ةَّدضُمل 1 بويع أ نم ةّميِلَس ةنِمْؤُم َةَبَقَر ُقْدِع

 رشكي وِرْكُمْلآَك اببَسَتُم َلِتاَقْلا ناك ْنِإَو ءُبِجَت ْلَب ُةَرَشاَبُمْل اَهبوُجُو يف
 .اناَُدُع ِرْث ِرِفاَحَو ِروُزلآ ٍدِهاَش اَشَو «ِءاَدلأ

 2ع

 َناَك ْوَْلَو ُمِلْسُمْلا (ةَمَّدَحُمْلَ سّفنلأ» : فَيَصُمْلا ٍلْوَق ىف َّلَخَد :ٌةيِبْنَت

 صخشلا ُدْيَعَو رع ُنوُمْصَمْل ُنيِنَجْلأَو ُنَمَاَتْسُمْلاَو مُدكَ بَْحْل ٍراَدب

 َصلأَو ةازَمْلا لن كلب َجَوَحَ ؛ةَموُضْحَم اَسْفَت لق ُهَل َ
 ل اً و عنان ءاماَرَح ناك َنِإَو اَمِهِلْنَق يف َةَراَمك الف ِنييِبْرحْل

 ٌلْثَكَو ءامِهب قافتزالآ ُمُهَّتوُقَي وَ َنيِمِلْسُمْلا ِةَحَلْضَمِل لَ ءاَمهِتَمْرُحِل

 ٌلَتْوَمَو :َيِبْرَحْلأ اَهبْشَأَق ِناَبَمْضُي ال اَمُهَنَأل ؛ ٍلْئاَصَو ْغاَب لثقك ِمَدلآ ٍحاَبُم

 ُهْنِم ٌصَنْقُمَو ُهلْثِم َُلتَق ْوَلَو يِبْرَحَو يِراَسْمْل رْيَعِل 3 ةبْسنلآب ٍنَصْحُم ِناَزَو

 يف كرش نملك لع هي يملا ملا عاب كَل ُقِحَتْسُمْل هلْ

 ضَكَبَتي الَق لتقل ْقّلَعَتي ٌقَح ُهَ ُهَنأل «صوُصنَمْل ٌحَصألآ ين َراَمَك ٍلَْعْل

 .ةَراَمَكْلاَو ٍصاَصِقْلاَك

  00١عيب 1

0-2 6 

 كفو هسفن

١ 

1 

 اًنِمْوُم َلْدَق نمو # : : ىَلاَعَت هلْؤق ىلإ ٍدْيَبْسُمْل عاّمْجِإلأب (ةنمْؤُم ِةَبق م َةَبَقَر ٍّ قتِع)

 ِبوُيْعْلا َّنِم ةَمِيِلَس) [4؟ :ةيآلآ /ءاَسّلأ ُةَروُس 4] © َة كم قبو در كح

 يم مك ضو ْنَع يَ قل ةاواك ان ااَرضإ لمعلا ورمل

 ُقِتعُبَف ٍبِترَسلأ يف ٍراَهّظلَآ ِةَراَمَكَك َيِهَ ٍراَهّظلأ يف اًطوُسْبَم م َكِلَذ



 ِنْيَعباَتتُم ِنْ ةَرْهَش م ْدِجَي مل

 دج ذأ ايمن نع رجعو اَمدَجو ذأ ءاَهوُُبةبقَر« (ْذِجَي ْمَل

 نايت ام ىلع عب ٍنئَرهَم ماَص) ؛ ؛ اهلثم نم ْنِم رك

 دع داع د

 ٍنَع ٍزْجَعْلآ دنع انه َماَعَطإ ال هنأ هَركَ ام ىَلَع ِهِراَصِتفآ ةّيِضَق : هيَ

 يف ُعَبَسْمْلا ذِإ ؛اهيف ِدِراَوْلا ئَلَع اًراَصِتقَ ٍرَهْظَألا ىَلَع َكِلَدَك َوُهَو ؛مْوَصلأ
 قثجلا َرْيَغ لْمقْل ةَراَمك يِف ىَلاَعت هللا ركذَي آو ثرمايقلا آل ٌنصَّنلأ ِتاَراَمَكْل

 . ماّيَّصلَأَو

 دق يف التف اك را ف تلا ع شل تحي ل:

 هه
 ع

 نأي .٠ ابيت

8 
 .٠

3 3 

 ا

 يسم ايو
6 

 ىلع ثَلِم مت لا هاذ رن را ألا

 دع دع

 َ هه 2 و وم ىو ه2 م 4 هه مَ 2 م م0 ص 8 ا 4

 ْنِإَو ءاَهب ةلتق هنأ فرتغأَو ٍنْيَعِلأب ةَريغ َباَصأ نَم ل ةرافك ال : ةمتاخ
 م - 7 07 ١ ٠

 وع و 5 1 كغ إل 3ك ا ا م
 ؛اًكلْهُم ٌدَعُي : الَو اَيِلاَغ لئقلا ئلإ يضفي ال كلذ نآل ءامح معلا تناك

 ر# ل 52 2.

 ا
 له

 .٠

 6 02 2 #7 زن 2 لا 20- 0

 نأَو .هّرضت الَو هيف كراب ٌمهللا :لوقّيف ةك



 « عاّجش ىبأ ظافلأ ّلَح ىف ٌغانقإلا» 0 2 ء مي 7
 2 0 ا 0#

 ه سك ول 0 60 020 اا كَ 0 هم 0 ضن # 42 2 7

 نم ب نأ ناطلّسلل وجبني و بف اب الإ ةّوق ال ءهللأ ءاش اما ل 3

 هايس سر 2 مايا و روع ل تم 7 8 1 ٍِ

 ناك نإ هيفكي ام َهَقْرْرَيَو «هتْيَب موزلب ُهَرْمْأَيَو ءسانلا ةطلاخُم ْنِم كلذب فرع
 هل 00 و 0 1 ّ 207 1
 مي ل7 را صال وسب يسيل م ءو لب ير” ه6 2 يعول 5 2
 للاعت | ّيِضَر ٌرَّمع هعنم يذلا موذجَملا رَّرض نِم دشأ هَرَّرض نإف ءاّريِقف

 نت ص ىو ملل وو م ومع ا

 رثكتسأ ُمالَّسلَأَو ٌةالَّصلأ لَ ءاينألا َنم اين َّنَأ ٌنْيَسُح يِضاَقْلأ َرَكذَو
9 

 لَ ةَدِحاَو ليَ يف فلآ هلم مَنِ و َزَع لآ َتاَمأف ءٍمْوَي َتاَذ ُهَمْوَق مر ةعاوي

 ّلاَيَف ؛ ْمُهَتنِعف ْمُهَتْرْتكَ أ : لاحت هذآ لاق ءىّلاَمت هلآ ىلإ َكِذ اَكَس حَبصأ
-4 

 :ىلت 3 لاق اذ ؟مهتضعَأ فيك 00 اي :لاقف !مُهترئكتْسأ نيِح ْمُكَنَّصَح 2

1١ 

 -ٍ و -ٍ
23 2 5 

8 
 أ 039 6 -

 ات
 مكعب
 وس
 ها 3 علا اهيا اع 04

 9 عم
 "ىلع

 9: 2 ص ها هرم

 ُهَلاَوْخ أَو م نس ةَسفَن : آر اذإ لولا يف شا ادعم يضاقلا اق
 1١

 سورب مسا سس 700 _٠0 و

 لق اذ لمعي ُهَنأِب َنيِرْحأتُمْلا ضْمَب ىَتْفَأَو . لاحْلأب ٍلْثقْلا ِنَع اوُنْكَسَو

 ِءاَعُدلأب اَلَو هب َذتْمي ال ُهَنَأ ُتاَوّصلَأَو .يياشلاك يشأ ري ذه هب

 .فلّسلأ نم َة ةَءاَمَج ْنَع ٌكِلْذ َلِقُ اَمَك ٠ هيلع

 نرللأ ِدْبَع َنْب َفَرَطُم َّنَأ ريِرَج ُنْب ْنالْيَغ اَنَثَدَح :ٍنوُميَم ُنْبَنا َرْهم لاق

 نإ َيُهْلْلَأ ٌفءطُم ُلاَقَف هْيَلَع َبَذَكَو مالك ٍلُجَر َنْيَبَو ُهنْيَب ناك ريخشلا



 ما 6 ها هاد. ا.ه اف فاق ناو عاق. هاه .اه هاه ياه و ده هاو ده و هد ع دس. ها ا ساوأ هده واف هو هاه هاهو ده او و اه دفلاو

ٍ 3 17 1 3-7 

 !لْجَّرلأ تلتق :لاقف ءِداَيِز ىلإ كلذ َعِفّرَف ءاَنْيَم خف .ةتمأف اًبذاك ناك
 00000 مه فهر 407 ه يل #* روم 22 م 8 ا

 (ءالبنلا مالغأ ٌرّيِس" 17 «ةّيلجلا»] . الجأ تقفاَو ةوعد اًهنِكللَو !ال :لاق

89/5 ]. 

 د 3



 يلج يري رح
 بييوس» ند عمو

 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يف عا اًنقإلا ١ ياا

 دودخلا بانك عوام و

 يِناَزلأَو

 هوذخلا ٌتاتك

 ٍنَع اَرْجَر ْتَبَجَو ٌهَرَدَُم ةَبوَقُع :اع اَعْرُشَو ؛ ُعنَمْل :ةَعْل َوُهَو ٌقَح دَح ْعْمَج

 ىَلْؤَأ َناَكَل باَلأب َرَيَع ْوَلَو ءاَهِعْوَنَتِل اًعْمَج اَهْدَع َرَكَعَو و ؛ُةُبِجوُي اَم باكتزأ

 .ٍدوُدُحْلل ٌةلِماَش ِتاَياَنجْلآب ةَمَجرَّتلآ نأ مَدقَت امل

 َقَفَتأَو د يمت ََعل دَملآِبَو د ِزاَجج ٌةَعَل رْصَقْلاب َوُهَو ان انّرلَأب اهم َأَدَيَو

 لق لم يف لَ َلجَي ْمَلَ يابا شحفأ نم َوْهَو ءوميرخُت ع لما لأ
 هر 5-94

0 7 

 ءِباَْنَألَو ضاّرْغَألا ىَلَع ةَيانج ُهَنأل دوُدُحْلأ َدَسَأ ُهُدَح َناَك اَدنَهِلَو

 :لاقف

 َجّلْوَأ ةروكذلا ُحِض ْذاَو لَكُم :َوُهَو ُهَُّدَح ُبِجَي يِذَّلَأ :ْيَأ «(يِناَزلأَو)

 حِضاَو لبق يف اَمِِقَ َدْنع لِ اَهَردَه وأ لِصَتْمْلآ يِلضألا كد َهَمَشَح

 باَب يِف 3 انه ام نيب ارا ُئِشكْرَرلأ ُهْنَحَب امك َءاَرْوَع ْوَلَو ,قئوُنألأ
 يف ٌمَرَحُم و دلل " ىلَع ءانب اهيِف جاليإلاب ءاقتكالا ٍمَدَع ْنِم ٍليِلخَتلَ

 بل ىقنف طعن لجل ضل ع اليإلآ ِنْيَعِل رْمَألآ سمت
 9-2 مل 2

 . َدَحْلأ باَجيإل ٌدوُبَق ذلَمَف *يَح يمنا حزن داك

 تخل يِناَنلأبَ .امهلَع دح الف نونجَمْلاَ يصل لوألاب ج

١ 

4 
 هر ذأ

 اَذنَه ِنْوَكَو هتوُنأ ٍلاّمتخال ُهْيَلَع ّدَح الق ةَروكذلآ َهَل لآ َجَلْوَأ اذإ يذلا



 را ٌينيبرشلا بيطخلا دّمحأ ِنْب ٍدَمَحَمِل هدرءشلا سطَخلا دمج ١ث دّيحُم

 : ُنَصْخْمْلاَف . ٍنَصْحُم ٌرْيغَو « ٌنَصِخُم : ِنْيَبْرَص ىَلَع

 . مْجّولأ

 َْل اَم عباَرلأبَو .َّدَح الق ِةَمْسَحْل َضَْب َجَلوأ وَ اَم ا

 امك« يِلْصأ هْنْوَك يف كَّشلِل َدَح اف اَمُهَدَح 2( أت اهتشم ِناَرَكَذ ُهَل قِلَخ

 حلو أول اَم سِداَسلآبَو . هيف َدَح اف َناَبُمْلآ ركَذلآ سِماَخلآبَو ُىِعَرذألأ ُهَلاَق

 .اَدِاَر َلَحَمْلا اذنه ٍنْوَكو ِهيَروُكذ لاَميحال َدَح الَف لكْشُم ىنُخ جرَف يف

 هوْنَو ِةَمَّرَحُمَو ٌةَمِئاَضَو ٍضئاَح ٍءْطَوَك جراخ رْمَأ ُمّرَحْمْل عباس

 ِنِماَنلآبَو . لَ دَح اة اَهّنأ نا جور ءىلَو لامك ؛ ؛ رْمَألَآ سب

 ٍلِعاَمْلَو قيرطلا َةَهْبُش ٍةهْبَش ٌءْطَو ٍعِاّتلآبو .هيف َّدَح اَلَف ةَميِهَبْلَو َدَْيَمْل ُءْطَو

 َفاَفْعِإلآ ّقحَتْسَي آل ُهَّنأل ءاَهِئْطَوِ ,ِ دي لَمْ تب ةَيواَج يف الإ لَمْ
 م09

 . ةقفتلا 5 ّقَحَتْسَأ نو « هيف

 اغلا

 دل ام ِثلاَّئلَأِبَو .اَدِئاَز ار
22 

 ع ع

 َوُهَو (نَصخُم : ِنْيَبْرَص ىلَع) ِهَفَح يف ٌدَحْلا ميت ىلإ ةَبسنلأبَوُه م ع
 .اَهلِوْكَتْسَي ْمَل ْنَم َوُهَو «(نَصْحُم ٍرْيَغَو) :ةينآلأ طولا َلَمْكَبْسَ م

 عاَمْجِِلأب َتوُمَي نَمَح (مْجَرلآ ؛ ُهَدَح) اًمُهْنِم لك ةَنَصْخْمْلَاَو (ْنَصْخُمْلأَت)
 يشل : اًذاَش َىِرَقَو . ةّيِدِماَعْلاَو ٍزِعاَم مْجَرَك هيف رابخألا ِرْهاَظَتَو

 .اَهُمُكُح قو و اهطنل عن ذَعَو لأ اَمُهَوُجُجْوَأَف اَييَر اَذِإ ةَحْيَّشلَأَو
20 

 م
 قر ْوَلو «هريِْفَت يف يِرَسْخمَرل لقاك بارخألا ين يل لَ تنك

- 

 عام

2-0 

 (ةِضْوَرلَأ» ىف ذ ّمَصألَأ ىَلَع مج زر مث 3 ُهَدْعَب ْىَنَز م َدَحُي ْمَلَو ِهناَصْحِ َنْبق

 رْيَغ نم ِنْيَحَكَصُم ِنْيَهْجَو .قيرطلا ما باب يف هيف لسا ءِفاَمَّللأ يف

 يِف ماَحَكَص ام َّحِجاَّرلأ نأ (تاَمِهُمْلا يش َحَّحصَو . حيجزتب حيِرْضت



 ١55 عاَجش يِبأ ٍظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاتمإلآ «

 د شا 4-0 و7 8

 ماَع ُبْيِرْغَتَو « ٍةَدْلَج ةَئم ُهُدَح : ١ صخ | رْيَغَو
5-4 2 

 (هجحْرَش» يف هّْيَلَع َتْيَشَمَر َو ءاَضْيَأ (هيِبَسلَأ» يف حت َمُمْلَأ َوُهَو ءِناَعْللَ
4 4 1 
 ه4 2

 2 رق م يأ

 . هج 0 |

 : ةَيآل (ةَدْلَج ُدَنِم ُهُدَح) ارح َناَك اذ ىّتنَأ وأ َناَك اًوَكَذ (ِنَصْخْمْلأ ُرْيَغ

 أ : هيآلأ /روُثلآ ُةَروُس 41 د نأ امين رح لا

 . َنيِسْمَح ناك ْنِإَق الإَو .ٌرْضَي ْمَل ملل لَ مَن رِظن هقول مالو

 0 7 لم ير 8 هم هه

 ّىمسَو ؛ قيِقّرلأ ُدَح َنيِسْمَحْلأ نب َنَلْعَو ءَّدَض َكِلُذ َنوُد َناك ْنِإَو كْضَي

 .ٍدْلِجْلا ىَلإ هِلوُصْوِ اَدْلَج
 : مقر 2417/1/١ ٌيِراَخْبْلاَو ؛؟1191/ : مقر ك4 /8] اسم ةّياَورِل (ماَع ُبيِرْعَتَو)

 عملها /1 ِهَّجاَم ُنْبَأَو ؛ ١1477 :مَقَر 75/4 ٌيِذِمّرَتلَأَو ؛ 0641١ :مَقَر 3711/4 ٌنَئاَسَنِلَو ؛؛هه/ه

 [177 :مْفَر 244 :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيَطلاَو 4170074 :مْفَر 210/4 ُدَمْحَأَو 41049 :مْقَر
 ١

 .َكِلَذب
2 2 

 مد ْوَلَف ءاَمُهَْيَب ُبيِترَيلأ ُطَوَتْشُي ال ُهّنأ ٍواَوْلاب بيِرَْلُهَفْطَع مَ :ةيِْنَ

 . 'اَهِلْضَأدَو َةَضْوَرلَأ» يِ هب َحَّص اَمَك ٌراَج ٍدْلَجْلآ َلَع ُبيِر لأ
 2 67 ها َّ 8 57 42 هه ص 3 0

 َداَرَأ ؤل ىَتَح 0 ” نم ب ال هنأ بيرغتلا طفل مهَأَ

 . خجلا َوُهَو ؛يفكي مَ اع مّ نس َباَغَو ب حرف تير مامإل
 ٍدلَب يف ِهِلوُصُح ْنِم ماَعْل ا ءْلصْخَي ْمَلَو ليكتلا دوُصقَملا نأل

 . كم غو تمل نك ف نك ايل حرك هدوم سك وا



 : هناويد يف تبني نَأ ماَمإلِل يبدو : ُيِدْرَواَمْلأ َلاَق

 رقع مخ يف هند ام َنَأل ء(ِرضَقْل ِةَفاَسَم ىلإ الا ِدَّلَب نم برع

 لهدا ٍنَع ٍدْعْْلاِب ُهّْشاَحِيِإ ٌدوُصْقَمْلا َّنَألَو ءهْيَلِإ اهيف ٍراَبْخَألآ لضات

 نإ امتع مان ىلإ بع رمل مالا آ ذإ هت املا طول

 ُهَلِسِرُي ال يعم ِدلَب ىلإ هبيِرْغَت ْنُكْيَلَو © 1 ةّرْضَبْلا ىلإ اًيِلَعَو َرْضِم
 امري َواَتحَي نأ ٍبَركُمْلِل سلك ةهج مامإلا هَ ] َنّيَع اَذِإَو .ًالاسإ ممل

 .هِدْضَق ضيِقنب ُهَل هلَماَعُمَو «ِرْجّرلأب ْنَْلَأ َكِ َكِلْذ َّنَأل

3 36 

 ؟َرَحآ ٍدلَب ىلإ لاقتنالآ َنِم ُمتْمُي ْلَهَف ِنّيعُم ِدَلَب ىَلِإ َبْرَغ ْوَل : : هيَ

 ُعْنَمْلَأَو لكم ل ُعَنْمُي ال (ةَضْوَدْلَأ لضُأ» يف اَمَك اًمُهُحَصَ :َناَهجَو

 .ليلَد ِهْيَلَع َّلُدَي مل لاقتنالأ نم

 لَم اَذَكَو اه اخي رقع عم اهب رست ب : ةَيِراَج ُهَعَم لِمْحَي نأ ُروُجَيَو

 نإ رف نر يِطََو هلأ عم لمخَي نأ َرْسَلَو ؛ ُيِدْرَواَمْل ُهَلاَق امك هيف ٌرجّنتَي

 دعب زجل لإ ترث يذل هزتلا م ءاوُعُْي مل ُهَعَم اوُجَرَح
 رضقلا ِةَفاَسَم َنوُد اَم ىَلِإ أ ىَِلَب ىلإ َعِجْرَي اََثِل هب ليكؤّتلَأَو بق ةَبقاَرمْلب

 مل َرَحآ دل لإ لَآ َِل هنأ نم ّرَم اَمِل َرَخآ ِدَلَب ىلإ َلِقََي الَيِل ال ءاَهْنم

 ُهْنِم ٍرْضَمْ ِةَفاَسَم َنوُد اَم ىَلِإ ؤأ ءاَهْنِم َبّرع يذل ِهِدََب ىَلِإ َداَع ْوَلَو «ْعَْمُ



 ع همر دلل يع مى هو رى سم ب7 هت

 , ةّيرْخلَاَو « لقَعْلَأَو ؛ عولبلا عَبزَأ ٍناَصْخِإلأ َذ طئاَرْشَو

 ٌرخْلآ يف بيرل نس فت رويال ذإ حَصألا ىلع هدا تفنوْسأَو د
 مم لشي ال نئاكمإلا أ َنأل هِرْيَغ يف اَهِفْضِن لَو

 َوْعَو ههْيَلِإ بْرَغ يِذَلأ ُدَلَبْلا بيِرَْتلل ُْنّيعتَب ال ُهَنَأ :اًدَه ُةَيِضَقَو

 عِضْم ْنَع اداَعْبَِ ٌكايكْنَت اَنّرلَأ ِدَلَب نم هب هَل تيرَغ ٍناَر ُتوعْيَو َكِلَذَك
 .ُهاَبأَي هيَطَو ىَلِإ ُهُدوَعَو هنوُفُعَو ُهْشاَحِيِإ َدْضَقْلا نأ ءهَِلَبِرْيَغ ىَلِإ ٍةَسِجاَقْلآ
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 ام ّلّصْحَي : اَهَقْوَف اَمَف ِرْضَعل ٌةَفاَسَم هِدْلَب َنْيَيَو ُهَنْيَي َنوُكَي ْنَأ طَرَتْشُيَو

 . هدْصَق ضيقت ُهَل َةَضَراَعُم ُهْنِم َعِنُم ّيِلْصَألآ ِهِدَلَب ىَلِإ َداَع ْنَِ َيِكذ

 21 35 | عع 04

2 010 2 
401 05 

 ٍناَصْحِإلأ يِف ٌرّصْخ اكبر و فيلا ريغ نمو يبت
 موج طز وه لب ناصخإلا نت ل فضولأ اَذنَه َّنأ الإ ؛ٌحِبِحَص

 | ةَراَشإلَأ تم امك اَقَلْطُم ٌّدَحلأ

7 

 م اَضَعَبمَو ابتاَكُم ْوَلَو ءِنَصْحُْمِب َسْيَل : قِقَرلآَف .(ةّيّرْحْلا» :ثل

4 
 - 55 رص



 هام س ةه ار ََ
 5 07 نك . 2 6 سادس ع

 ١ 8 ٌينيبرشلا بيطخل ا دمحأ ِنْب ٍدَمَحمِل ا

8 

 كلا 15 رييوعر
 .٠ ''حيِجَص حاك يف ِءْطَوْ دوجوو

 ءاّئّمذ َناَك ْوَلَو ُهَل ْمْجَّولَأَو يخل نم فضُتلأ ىَلَع هن َةَدَل

 من قيل نيخحضلا" يف َتَاَمك نيدو مَجَر كهل 0

 .«انصخأ ُرَق 8

0 

 ةاَناَكَو» :[ة؛ةاظ : مرا َدُواَد وُبَأ َداَز 621١159494 : : مكر ءٍمِلْسُمَو ؛/0 5

 ْوَلَف ءاَنَصْخُم هنؤكل آل وقل ىلع علو ةَماَقإل ٌطْرَش ةّمدلأ ُدْفَع : هين

 جرخَو 3ٌتْرُملا يّمذلأ لْثمَو :ّمجُو قر ذهل ثَدقُع ْوَل َتَح «ٌنَصْحُم

 . روُهْشَمْلا ىَلَع انزل َدَح هي لع م مقل ال اَنِإَف «ُنَمَْتْسَمْلآ هب

1 2 

 ةفشحلا ةبوي وُيْيَغِب (ءطَولأ ُدوُجُو) : ٌعباَرلأ ()

 . 5 مك َراَكَبْلا ِلزَ مَلْوَلَو لبق ِبَّلَكُم

 يف ّطَو اذَِ ءسوُفُتل يف ٌةَبكَرُم ًةَوُهَّشلأ َّنَدل ؛(حيِحَص ماكي ين)

 ِراَهَن يف اَهَتِطَو وأ هش ِءْطَو ِةَدِع يف ٌةَءوُطْوَمْلا تناك ْوَلَو ِحيحَص ماك

 ماَّرَحْلأ َنِم , عش ذأ عت ٠ اَهاَق وَ َتْسَآ دقق ماّرخ رخإ ذأ ءيضْيَح يف ذأ ءناَضَمَر

 قلب ويلا عب لآ قيِرَط ليه

 ةبويغ (ةَفَّسَحْلا» ٍدْيقبَو ءاَمْوَحَنَو ٌةَدَحاَفُمْلا (ِءْطَوْلَأ» ديب َجّرْخَف

 ِكْلُم يف ٌْءْطَوْل (حاكتلا» يبو ريد يف ٌعْطَوْل «ٍلْيقْلأ» يَ ءاَهِضعَب

 ) حيِحّصلا حاكْتلأ يف 00 ْخَسْنلأ ٍضْحَب يف 010



 « عاَجش يبأ ظاملأ ّلَح يف ٌعانفإلا» نضل

 ين ار نان. واهو د. ده واو هد. هدف فاقده هاو هو افأو د. و ده هده د. د .اه هدو د. هده هده ده هاه هده هده دو ده ده هه هاه

 ُهَنَأل ءدِساَمْل حاكْنلآ يف ُءْطَوْل (حيِحّصلأ١ دْيَقبَو «ةَهْبْسب ٌءْطَوْلَاَو ِنيِمَيلأ

 روتخشلا رول لَه يف اص الف هتك نس هب لص الف بارع

 . ةَروُكْذَمْل ِدوُيقْلأب اَهْنَع

 َلاَح اَهِرْدَق ؤأ ٍلُجَرلأ ِةَفَّشَحِل بيتل ٌطاَرَتْشأ ُصوُضْنَمْلا :حَصَألأَو

 «حيحبص حا اك يف ليو ع لعمل بجي ءهِفيِلكَتَو َةَلِماَكْلأ هني رح

 دي :ِلاَمَكْلأ ٍلاَح يف ُهْعوُقو ربع امن «ٌقيِقَر وَ نوم وأي وَ

 ٍلِماَك ْنِم ُهَلوُصُح َرْبْغأَ ؛ حيِحَّصلَ حال َوُهَ .ِتاَهِجْلأ لَمْكَأِب ٌصصَعْحُم

 ناك ْنَم مجري لوا َوُهَو ىََذ من ُصِقاَ َُهَو َنَو ْنَم مجري ال نت تح
 يف ٍلاَمَكْلأب ٌةَرْبِعْلاَو قِرَو ٍنوُنُجَك ٌصَقَن اَمُهَلَلَخَت ْنِإَو ءنْيلاَحْلا يف الماك

 . نيلاحلا

 هيف َُلاَخدإَو مِاَنَوُهَو لجَرلآةَفَسَح ةَفسَح ِةَأْرَمْلأ َلاَحْدِإ اًذلَه ىَلَع ُدْرَي : لق ْنَِف

 . لْغِفْلأ َدْع لَكُم ُرَْع هنأ َعَماَضيَأ مَن | داَصْخإلالُصَْينإَ مين يه

 . مْوَتلآ َلْبق هِ هلاَحِل اًباَحْصِتْسَآ لَكُم ُهَّنأِب : بيجأ

2-9 

2 2 

 . اَهْيَلَع ٌهَرْكُم ُجْوّرلآَو ةَباَص اضإلا تتجول ل ؛ ؛ِهلياَريْشأ مدع ْمهِماََك ةْيِضَقَو ءانُح ٍرايتخالا ٍطْرَش ْنَع اوُنَكَس :ٌةيبن

 .َكِلذَكَوُمَو نصت َلَصَح ار َرْكإلا ِرْوَصتب :اَنلَقَو
 ت3 53 داع داع دع غب كم



 ضل ٌينيبْرْسلا بيِطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحُمِل

 م

 «ةَءوطْوَمْل يف اًضْيَأ يتم :5 َيِطاَوْل يف ٌريتعَ سعت امك ٌطوُدّشلا ِهِذلَهَو

 ار ءِلُجَر نم لِماَكْلا َّنأ ص وكلا يف اَمَك ُرَهْظَألآَو

 . نْيَلماَك اَناَك اَذِإ ام هَبْشََ ؛ حيِحَص حاكن يف َّىطَو ف لَكُم ةخ ُهنَأل ثّصخُم

 ٍصِقاَنب ةارما وأ

 هام هَ 2 1 .ً نه سام 5نس 8 رم ةمو ب دق 0 هَ

 رفاّست ال» :ِرَبَحِل ؛مّرْحَم وأ «حْوَز م لب اَهَدَْو هيَ رم ةأَو َرْمأ ٌبّرغت

 3 هساو عم

 291/5 /؟ ْمِلْسُمَو ؛55١٠ :مقر ١/” ٌيِراَحْبْلا] (مّرْحَم وأد جْوَز اَهَعَمَو لإ ُءَأْدَمْل

 َناَبِح ُنْبَأَو ؛1184 :مْقَر «/؟ ُلَمْحَأَو ؛ 07 :مُقَر «150/؟ َدْواَد وُبَأَو 4178 :مُقَر

 مو 4٠١8 :مقَر 1 ُيِراَخُبْلا (ِنْيَحيِحَّصلأ» يِف يِفَو 0 !مقر 5

 21117١ : مقر 03007 9“ يِذِمرَتلَو ؛737١ :مْفَر ك4 //7 َدْواَد وُبَأَو ءالا"ك م ااا

 ؟ ١ ا/كك : : مقر ا ٌكِلاَمَو ؛٠ عمك مَ ا ُدَمْحَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص نَسَح :ٌلاَقَو

 3 و هَ 0000 م 5 ً

 الإ امْوَي َرْفاَست نأ رخآلأ مْوَيلآورشلاب ْنِمْؤَت ةَأَرَ مال لح الو عا ٌيِعِفاَشلَأَ

 ايت دضقلآ َنألَو (مّرْخَم يِذ َعَم
 َركذ ْنَم َمَنتْمَأ ِنِإَف ءءاَيَحْل ٍباَبْلِج ْتَكَتَم اَهَدُحَو ٍْتَجَرَح اَذِإ ةيناَّزلَأَ

 ْنَم َبيِرَْت هيف َّنَأل ٠ .جحلا ف امك زبن م ا رجب لَو اهَعَم جوُوُْلأ نم
 ىلإ اَهِبيِرْغَت ُرَخّوُي ,(بلْطَمْلا» يِف يف ُهْتَحَب اَمُك ِهِعانتْمَأِ ملأ لَو يي مَ

 00 0 .٠ هل مآ ودة شا دمك

 ومص
 ل هل 0 9 5

 آو ُدْبَعْلاَو) :َلاَق ءٌرُخْلأ رْيَغ ٌدَح يف َعَّرَش مث 0



 ٍظاَفْلَأ لح ين ٌعاَنْفإلا» قضم

 5 ل و. م ., ننشد
 . ٌرحلا دح فصن اًمهّدذَح

 : لاَ ِهِلَْقِل ِةَدْلَج َنوُسْمَح َوْهَو ,(ٌرْخْلآ َدَع ُفضِ اَمُهَُدَح) . ِنْيَضَعَبُم
 هرم ِت 5 خي َّلَع ام م فضي َنييلَعف 2 َدَّسِحَِب ١ رم نإ َّنِصَحْأأ [ذِإَ 9

 ُلْثَقْلَأَو لت مجول نذل ُدْلَجْلأ ُداَرْمْلَآَو [75 : ةيآلأ /ءاَسْلأ ٌةَروُس 41 «ٍِباَدَعَلأ

00 | 

 . فَِضَتَسي و
 هَ

 : 23 8 ىءر مر 10 م
 :مقَر 208/8 ُراَزَبلأَو 487١ :مَقَر ]33١5/1. َدَمَحَأَو [١6١؟ :مفَر] كِلاَم ئَوَرَو

 ٍلاَجر ُهِيِقَبَو ءٌنْلَدُم َوْهَو فاَطْرَأ ّنْب ُجاجَحْلا هيف : ”/ه ائاَوَزلأ عَمْجَم» يف ُيِمَنْيَهْلا َلاَق 7
 2-5 2 # ليا ل

 2 1 سي سمع 0 02 7 0 25

 امه «اينز ةمأ ليعبي أ هع نتا يو ع د ٌتاَقِب َدَمْحَأ

 00 م 1 58 م
 2 - ننةلاس (1

 . َصضَعَبْمْلاَو دلو مَ فكل كلة ررف اهب كلصفل ريع لَو

 .ٍَنَس فِي اقر هيف ْنَم ُبَرَكُيَو

 أ 06 3 يآلا موُمْعِلَو (رْخلا ْفْضِن» :ِبتَصُمْلا ُلْوَق َكِلَذ َلِمَش امك

 , . 07 : مي 0 م 000 همر | 72 2 ؟ ناك م 07م ىو .٠ هيي 2 ع 6-7
 هديس لَعَو ءاّرح ناك نإ هسفن ىلع هبيرغت ةذم يف بّرغمل هنؤم ٠ ةيبند

 هع وه نم تس 4 م1 سرع همدش ]2 5 برت ءلس اه هس هل ف 1
 .دذح َرَجْوملا دبعلا لينز ْولَو .ٌرحلا ةنّوم ىلع تداز ْنِإَو ءاَقيِفَر ناك نإ

 ؟ةَّدملا ٌيِضَم ئلإ ٌرْخّوُي وأ .نابخلا رجاتسملل يو لالا يف ُبْرُ لع



 مه ا. د. او و دعا. واه و ده ده واو أه ساو هداه هو هده . دو اه هدو هاه ى ده اه دس هاو هاف هاه اه هد ساه هاه واو د هعاهلاو

 ىهتنأ .اًضْيأ رخْلا ريجألا يف َكِلَذ ءيِجَيْنَأ ُهبْشُيَو
 هميرَغل ٌسسبْحُي ال هَ رفا يف هلع َرَّذَعَت ْنِإ َبَرَمُي ال ُهَنَأ : ُهَجْوَألَو

5 1 2 7 __ 

 رثأ ٌّنَح اَذنَهَو يمد ٌُئَح َكِلَذ نأل ؛ ىَلْوأ 15 «ٍسْبَحْلأ يِف ُهَلَمَع َرْذَعَت نإ

 ُمتمَّتلا َتاَف ْوَّلَو ءُنبحُت اَّنِإَف ٌنِسَح اَهْيَلَع َهجَوَت اَذإ ةَأْرَمْلا فالخب ءْىَلاَعت
 000 ءجْوَّرلَأ ىَلَع

 َكِلْذَك َوْهَو ِِْفاَكْلآَو مِلْسُمْلآ ِدْبَعْلآ َنَْب َقْرَ ال ُهَّنَأ : ةهِمالَك ُةَيِضَقَو
 داع دع

 دسك و يعمم رار هاج هاهنا( هرم ا ست يقم م
 ةيالدوهش ةعبزأ َيِحَو ءهيلع ةنْيَبِب اّمِإ :ِنْيَرْمأ ٍدَحاب انزلا تَبتَيَو

 راَرْفِإ ؤَأ 11٠١ :ةيآلا /داَنْلا هروُس ؛1 4 مُكحِيآَسي نو َةَضِحَفْلا ترتب قكاَو#

 ٌمِلْسُم ُهاَوَر ءاَمِحراَرْفإب َةيِدماَعْلآَو اَرِعاَم َمَجَر كو ُهلأل َهَرَم َْلَو َيَقيِقح

 يف ُهَمَسَح وأ كركم لَكدَأ هاير : لو انتل َتْفَو اَهرْدَق أ 2 ةذحلل

 مارت تك مووت ه0 سوس هعل ينم هس اكس م
 .ةداّهشلاك الّصفم راّرقإلا نؤك رْبتعُيَو ؛انزلا ِهْجَو ىلع «ةنالف جْرَف

 دعَب ةكوذزملا نمل َ وهو ًُ ريتا (تيقيقَحْلا راَرَقإلآ» :ب حّرخ

 مه :ربكل سنت َلَع دكلا ًةيصخَت م َبكَتْزَأ نم ٌلُكَو ينازل نس و
 و



 :قإلا » ليف

 (ٍبدَهْمْلا» يِف ُهَنِكل ءاّدِج ٌبيِرَغ :َلاَقَف ف يذلا يت ََقَعَتَو ءاَمهِطْرَش ىَلَع :ُمِكاَحْلأ َلاَق 0

 [ .ُهَلاَسْرِإ َحَكَصَو .«للِعْلا» يِف ع ؛ نكّسلأ ّنْبَأ ُهَحَحَصَو ءْدّيَج ُهُدانْسِإ :َلاَق

 0 اش [11/01/9 : مقر ١" 3 ٌيِقَهْببْلاَو

 وَ ُهَدبَعْوَلَوِرَكد ريم يف اَهِرَْق وأ ٍةَمَسَحْل ُجاليإَوْهَو (ِطاَوَللأ ُمكُحَو)
 زك مخ ذا بوجي يف وهات أ ِناَيْثِإَو) . هتتمَأَو هتَجْوَر َرْيَغ تن
 و ُنَصْخْمْل لاقل مج ديف ءطَقَم ٍطاَوْللَأ يف بّهْذَمْلا ىَلَع لْيقلأ يف

 أ أ قل تي ٍ و ةلجيت ب قرف ان ّقَبَس ام مولع ُهُدْيَغ ُبَدَّكْيَو

 . ٌمَصألآ ىَلَعأ

 ُهْبِجاَو ْلَب هْيَلَع َدَح الق ءاّمهب ُطاَوْللأ اهتَمَأَو هِتَجْوَر َرْيَغ» ِدْيَقب َجَرَخَو
0 

1١ 

 مل نِإَف «ُلْغفْل هم َرَركت اَذِإ :ْيأ .ةَضْوَرلآ» يف ِبَهْذَمْلا َلَع طَقَ ريت 2
 ومع ام و

 ريِزَّْتلأ يف َهَمَألَآَو ةَجْوَّزلَاَو . ُيِنايوُؤلَأَو ُيِوَعَبْلا ُهَركذ اَمَك .َريِزْعَت الق ْرّركَتَي

 حد ذاع ةحلا يف ميهتا نإ 5 نب َففَصمل رك ام اّمَأَو

 ٍرَصْخُمْلآ َنْيَب َقّرف ٌرَقُب ِهْيَلَعَو .حوُجرَم َوُهَو َةَلَأْسَمْلا يِف م أ لاوقألا

 (بدَهُمْلأم ٠ ُتَِحاَض ُةَنَّلَع اذَك ؛ءطَوْلاِب ُبِجَي ةَح نذل هِرْيْغَو

 .2«بيِذُهَتلأ»َو



 هال اص 59 مساس 8 5 هام و

 ما ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمَحأ نب دمحمل
24 4 

 ئنذأ ريزعتلاب علب الَو : َرْزَع جزم َنوُد اًميف َّئطَو ْنَم

 . ا

 ةَميِهب تأ ْنَم» : هلي ِهِْوَعِ ُهريَخ وأ َناَك اًنَصْخُم ُنْدَقْلآ ُهَبحاَو نأ يِنَلأَو
 وقوف مس

 207/5 هَّجاَم ُنْبَأَو 44004 :مُقَر ”/5] ُمكاَحْل ٌةاَوَر (ُهَعَم هونك ةولتقأف

 هيف َّدَح آل اًهمَمَهْظَأَو .ُةَداَتْسِإ | ححَصَو 004: : مقر 2334/4 ٌنِقَهْبَبْلاَو ؛5515 :مَقَر

 ٍرِجاَز ىلإ ْحَْحُي خي , ملفه ماََأَي ٌميِلَّسلَ عبط ند فهِلْصَأ» ك (جاَهْنِملأ» يف امك

 سل : سابع ٍنْبَأ ٍنَع [4477 :مُقَر دْواَد وُبَأ لبا ين ءاَسَنلآ يِفَو ٠ .ُرَرعُي لَ دَحب
 يع وع

 . فيقؤت ْنَع لإ ةُوُقَي ال اًذنه ُلْئِمَو .ٌّدَع ٌدَح ةّميِهَبْل ا يني يِذّلأ ىَلَع

 ؤأ ةَذَحاَفُْمِب (جْرَمل َنوُد اًميف) . َرَشاَب ْنَمَر : ىلؤألا (َعيَطَو ْنَمَو
21 

 ع ى؟
1 

 ؤأ ءعفَصَو أ ءبْرَض ْنِم ٌماَمإلآ هاري يا كرمت ناعم

 ضيفا وأ روثألا هد َْجْلَأ نم ري اَمِب ٌلَمْعَيَو ؛ يفت وأ (ِسْبَح

 ُش دعب قاف ةذخو دامب يلا نل ٌداَصِيفالآ ُهَلَو ؛اًهِضْعَب ىَلَع

 . (َةَّضْوَرلَأ» يف اَمَك ىَلاَعَت

0 

 يف طباَّضلآ َّنَأل «(ِووُدْحْلا ذأ ريِزَتلَأب) اًبوُجُو ُماَمِإلآ (ُمَلبَي الَو)
2 

54 

 مَع َْناَك عاَوُس اك الو اهي َدَح ال ةيِصَْم لك يف عُرفت هنأ ريت

 ةَيبَْجَأ ِةَرْشاَبْمَك ٌّدَح هيف ام ِتاَمّدَقُم ْنِم ْتَناَكَأ ٌءاََسَو يمد 1 ا

 ال ْمَأ فاق نيل اني تل .ديف َعْطَق ال اَمَهَقرسَو ءحْرَمْل ِرْيَ

 ُهَمَح ٍجْوَّرلأ عنَمَو و ةأْرَمْلآ ٍزوُشَنَو ٌقَح ٍرْيَعِب ِبْرَّصضلأَو ٍروُزلَآ ِةَداَهَشَو 0
 ٍةَرُدَقْلأ م عم



 أ لَح يف ٌعانقإلا ركل

 م ا. را. و اواو واه فو اهو د .افو ها فو افو دو هع اه ا.ه دع ع او هاو و ده و اه دو واه واه اها و د. و هو هاو د. او و واو ده هاه اه

 ةروش 4) 4 يرهروتد نوفاك لَو 9 : ىَلاَعَت ُهَلْوَق عامْجِإلأ ّلْيَق هيف لْصألَاَو 2 7 2000 هور تيما ىلا. يم
 هم 00 همس اس وةماله# را يك ص عب ةرع م وو

 . ريزْمتلَأ ىَلَع ٌةيِبْنَت هيف َناَكَف ءَةَمْلاَحُم أ دنع تّرضلا َحاَبأف « ةّيآلأ ["؛ :ةيآلآ /ِءاَسْنلآ

 ْنَمَع :َلْيْس ُهْنَع ىَلاَعَت هلأ ّيِضَر اًيِلَع َّنَأ 704 :مفَرل ُنَقَهْبَبْلا ئَوَرَو
 .ُرَّزَعُي :َلاَقَف !ُتيِبَح اي !ٌقِساَف اي : لُجَرِل َلاق

 مل * 2 35 0ث“ 8 9
 ؟عط» ١ ١ام

_ 
 د ١ محلا ف 1 قمل

 ُرّزعُي ال ُهَّنإَف مَلْسَأ مث َدتزَأ اذِإاَم : اًهْنِمَ

 ْمُرْحَي َُّنِإَف هْيَلَع َماَوَدلَأ ُقيطُي آل اَم ُهَدْبَع ُدّيَسلأ َفَّلَك اَذِإ اَم :اَهْنِمَو

 د
 ِِك سمس 5 7 موج تك 3 ىو اسكس ا ىيل بيع وكم 7 م
 رو اع نإف !ذعت ال :هل لاقي اَمَنِإَو قََم َلَوَأ ُرَّزَعُي لَو هيلع

 هِسفن َفاَرطأ ٌصخشلا َعطق اذِإ ام : اَهْنِمَو
 مره م د 0 < ظ ص ه8 ه7 هلا حر لكم ع

 بيطب دمتلاك ةرافك وأ ءان دح ةيص | يِف ناك ئتَم : يناثلا رمل

 ىنْثَتْسُيَو «ةَرافكلا ىناثلأَو ّدَحلأ ٍلَّوألأ باجيإل ٌريزْعَتلأ ىقتنَي ماَرْخِإلأ يف

 : لِئاَسَم ُهنم

 ٌبِحَي هنإف ىهتَمأ ؤأ هتَجْوَر ٍعاَمجب َناَضَمَر ْنِم امْوَي مِئاَّصلأ ُداَسْفإ ان



 1 ٌينيبْرّشلأ بيطحتلا دم نْب دّمَحُمل

 م 6م مار عام اثم د عاو عاق. وامه ده واه د عاو دفو دقق عاود. عاق ع ده ع ف ده ودق هع و هو واو هو دع هاو و جاو وام هواه

 رام عم ريل ِْيَلَع ُبِجَي ٌرِهاَطُملآ :اَِّْمَو
 ةراَمكلا َعَم ُريِزعَّتلآ اهيِف ْبِحَي ءْسوُمَعلآ َنيِمَيْلآ :اَهنمَ
 هّمأب نر لدن ( ئَرْعُصلَ ٍدِعاَوَقْلا» يفف ِنيّدلآ ْزِع ْحْيّلأ ُهَرَكَذ اَم :اًهْنِمَو

 َةَنَدَبلاَو ُقِْعْلأ ُهَمِرَل ٌمِرْحُم م فتم مِئاَص َوْهَو َناَضَمَر يف ٍةَبْمَكلا فوج يف

 . ةبْغَكْلأ ةَمْرُح ِكاَهِتنََو ِهِهِحَر عقل ْرّزَعُيَو انزل ُدَحُيَو
 ليام نب نمو «ٍةَيِصْحَم ِرْبَغ يف ُرّزعُي ال هنأ ثلاث دولا

 ءَلِقاَعلأ ٌعِلاَبلأ هْيلَع ُرّزَعُي اَم الَعَف اذإ ِناَرَّزعُ ُنوُنُجَمْلاَو ٌيِبَّصلأ :اًهْنِم

0 

 ذخآلا ِهْيَلَع ُبدَوُيَو رفللآب ُبِتْكي ْنَم ٌَْمَي َبِيَتْخُمْل نأ :اًهْنِمَو

 0 ُلُواَنَت ُهُرِهاَظَو «َيطْخُمْلَو

 ١ مال 66

 ىلوال 2 2 اًميِفَو صقل ١ اذه 100 ل 7 0

 .ببثألا
 م 2

 ةَعاَمَج ْنَع لل هضاَرْعإل لاَ لآ قحل يزن كَ مامإلل :ةَمِ

 ؛)ال17 :مقَر تك 58/5 َدْؤاَك وُبَأَو ؛١5/؟ ُدَمْحَأ] ةَمِينَعْل يف ٌلاَعلَأَك د :وُدَحَتْسأ

 ؛ ْنِبَهَّذَلأ ُهَقَفاَوَو ُهاَجَيَحُي لَو ٍداَنْسإلا ٌحيِحَص ٌثيِدَح اَذنَه : ُمِكاَحْل لاق ا ُمِكاَحْلَأَو



 مه ادع ادم م د. اد. افاد. نا. د. اق ده د. او اه د. د سام .اهإ هو ده هده ده ف و د. و دهام هاو ده ده ده و دوو عا. عاق هاه ا.ه م اقلا

 ُباَب :ةَميَغْلاَو ِءْيَفْلأ مْسِق ُباَتِك 147 /3 ْنيِقهْيَبْلاَو ؛ 680583 4804 :مقَر 2378/1١ َنابِح ُنْبَأَو

 َةَمينَعْلا يف َّلَغ ْنَم ٌمطَقُي ال ُباَب : ريس ٌباَتِك ه٠ /1 «مالشإلا ادب يف ٍةَمينعل ف رْضَم ناب

 َيِضَر وِرْمَع ِنْب هللا ٍدْبَع ْنَع «َةَدْيَرُب نْبفأ دبَع قيِرَط ْنِم ْمَُّلُك ؛قّرْحُي َلاَق ْنَمَو ؛ُةْعاَنَم قَرْحُم لَو
 ىف رجح ُنْبَأ ظفاحلا لق ريَبُرلِل هيك يِف هِقذش يِوآلَو «[ ُهَركَدَف . . لاق ُهنَع كفل م

 .[ .رَطَن اَذلَه ةَحِص يِفَو ِءِدََس ريب يللا ُهَرَكَد :0//7 «يراَأ حْنَه»
 سا سام

 إو ِدَمَْغُمْلا ىَلَع ٍصاَصِقلكهَلَط َدِْع ّيَِدآل َناَك نإ ُهُكْرَب ُروُجَي الَو

 ْنَمَو ِهِداَيَْأ يِف َراَمَكل َّقْفاَو ْنَم ْرّزَعُيَو «يِرَقُمْل ْنْبَأ َكِلَذ يِف فَلاَ

 رار يكس نو | طاح : ئّمِذِل َلاَق ْنَمَو لأ ُلُخْدَيَو يحل كِسْمُي

 . اًجاَح َنيِحِلاَّصلَأ روب

 .هيف ةَعاَفّشلآ ٌروُجَت الَو 0
 ل 10 َّج 11 م

 ةَعَْفَس َعَمَسي ص # ىَلاَعَت ِهِلْوَعِل روُمألا ٍةاَلُو ىَلِإ ةَنَسَحْلأ ةَعاَفّشلأ ّنَسَتَو

 ُيِراَخْبْلا] (ِنْيَحيِحَّصلَأ» يف اَمِلَو ةيآلأ [45 :ُهبقلأ /ِاَسسلأ روس ؟] 2 ُةَنَسَح

 40171 :مقر ”5 5 ٌدْواَد وُبَأَو ؛8511/ : :مقَر 27١77/4 ٌدِلْسُمَو ؛18580١ :مقَر 07017

 ُةَمْحَأَو 1963 : مَقَر ءالال /4 ع ٌنيِئاَسَسلأَو ؟؛ ؛ ٌحيِحَص نَسَح : :َلاَقَو 75 :مَقَر 247 /0 ٌئِذِمّرَتل

 ُبلاَط ُهاَنأ اذِإ ناك هك يل 3 « اّسوم يبأ نع «[15049 :مَقَر .450/

 ٍناَسِل ىَلَع ُهللأ يِضَقَيَو ءاودَجْؤَت اوُعَفْشَأ» : َلاَقَو هَئاَسْلُج ىَلَع َّلَبْقَأ ةجاَح

 . (َءاّش ام هّيبن

١ 

 مح

 2 0و 2



 م1 ينيبرّشلأ بيطخلا َدَمَح مح نب دمحم

 [ ٍفْذَقْلأ ٌدَح يف ]لصف

 فْذَقْلأ ُدَح هّيِلَعَف انّرلَأبُهَرْيَغ َفَدَق اَذِإَو

 ِفْدَقلأ ٌدَح ىف لصف

 ضرْعَم يف اَنّزلأِب مَآ : اًعْرَشَو ؛ ْنْمَدلأ :َةَمْل ةَمَجْعُمْلأ ٍلاّدلآِب َوُهَو

 هيو سس سس لس

 . ٌضيِرْعَتَو ٌةَياَتكَو ' حيِرَص : : ةثاولث فْذَقْلَأ ٌظاَمْلَأَو

 ٍلُجَرل هلوَمَ (نّرلآب هريَخ) ْصْخَش (َفَدَق ادإَو) :َلاَقَف لوألا دب
 ع هل 3 2 1 َّ 2 5 م ص 0 هَ م. 700 رم م

 يار اي ذأ ءيِناَز اي ؤأ ءاهرسكو الآ حْنمب ءِتْيتَر أ تين :ٍةأَرمآ وأ

 هل عوام د وج
 رب لالهل لك هلؤقَو ؛ ةّيآلأ [+ :ةيآلأ /ر وثلآ ٌةَروْس ]١4 *ٍتنصْحمْلا نوم

 ُيِراَحْبْلا) «(كرْهظ يف ذَح ْؤأ «ةّيَبَلا» :َءاَمْحَس نْئأ ِكيرشب ُهَنَجْوَر َفْذَق

 َيرَلاَو » : ىَلاَعَت هِلْوَق ىلإ ٍدِيَتْسُمْلا عاَمْجإلاِب فوُدْقَمْلل (فْذَقْلآ ُدَح ِهْيَلَعَم)

 نب

 كلاالو :مَقَر 7١/٠ ُيِذِمَرتلاَو ؛1504 :مقَر كالا /5 َدُواَك وبَأَو ؟1017 :مْفَر 4/5

 241١١ :مقَر 241١7 /: ٌمِكاَحْلََو 47١01 :مَقَر 2378/١ هّجاَم ُنْبََو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح :َلاَقَو

 لاق اَكَلَو .[190748 :مَقَر ا ٌىَتَمِيبلاَو ففي ُنِنْطفَراَدلأَو ؛ٍداتْسِإلآ ٌحيِحَص :َلاَقَو
: , 5 

 ْقِلطنَي الْجَو ِهَتَأَرْمَأ ىَلَع اَنُدَحَأ ئَأَر اَذِإ !هشلأ َلوُسَر اَي :َلاَق َكِلَذ ُهَل هلك
0 7 

 ٌّقَحْلأِب َكَتَعَب يِذَّلآَو :ٌلالِه َلاَقَف «َكِلذ ُْرَرَكُي ِِك َلَعَجَف ؟! ةقيلأ تل

 . ِناَعْللأ يآ - َرْتَف ؛َّدَحْل َّنِم يِرْهَط ْئَرَيُب اَم لآ َنَِْبيَلَو َقِداَصل ين اي

 ُدْضَي الو ءاَفْذَ َناَك !يِناَر اي :ِةأْرَمْلِلَو !ُهَِناَر اي :ِلُجَّرلل َلاَق ْوَلَو

 .(ِرَّرَكُمْلا» يف هب َحَّدَص امك ؛ُةُّسْكَعَو ِثَنَوُمْلِل ريِكدَتلَأب نخّنل



 ما. ده دادي د.عبد ها د .اوأاه هده هاه هاه هدفه هاف هاف ده هده و دوه د هاقفأو م. اه هاو واه واه هاو اها ها هاه ها# ها#

5-4 
8. 

 نإ احح احيِرَص ْنوُكَيهتِكَل ُدَحْل َبَجَو ؛ِناَّز ؤأ «ةَيِناَرِب ىثنخ َبْطاَخ ْوْلَو

 ْمْمَيلأَو دينك َناَك اَمِمِدَحَأ ىلإ ُهَئاَضَأ ْنِإَف ءهْيَجْرَم نَلِإ اول ٌفاَضَأ
 ٌٍّء

 ميرختب جاليإلا ِفْضَو َّعَم جْرَف يف هْنِم ِةَفَسَح ْوَأ هِركذ جاليإب ٍصْخشل
 طرتش دَأ اَمَنَِو :عيرَص رثك يف ةدََح ذأ كف جلباب زا ءقلطَم

 لإ ُنوُكَي 1 رثثلا يف جالبإلا َّنأل ٍرْبُدلآ َنوُد ٍلْبقْلا يف ميرخّتلآب ُْفْضَوْلَ
 ٍلالَحْلاِب هِقْدِصِل اًحيِرَس َنسْيِلَف ٠ ررختلاب ٌلّوألَأ ِفَضوُي هَل ْنِإ ءاّماَرَح

 لبَجْلا يف ءزمَهْلآِب ءِتْأنَر : هلق ةيانكْلأ َو وهو  ءينتلا قلل أَو

 اةمما 5 1 1

 أ مسح ؟ 5: ص

 . هكبحا

 سمسم ا 5 3٠ 3 لا

 اع 6 6 3 3 تت اما م 5

0 
032 

35 
 مو

 ١ ١

 3 6 هما ١0
 1ك 3

 هلْوَقَكَو .هعوضؤَم ْنَع ٌحيِرَّصلأ ٌفرَصَنَي ب الق هلم ُةداَرإ هيف ُحّلِْي ليج اجمل عض

 1 ١ 8 ير 8 31 نعم 2-5 2 314 و 7 314 314 9

 لركيااك اي 8 و سب وقس را -ِ اَي !ةقساقف اي !َةَرجاَف اَي :ةَأَرْمالَو .!ثيبحح اَي !ٌقساَف اَي !ٌبِحاَف اَي : اج

 ود عي 6 21 1 1 6
 سماال َدَي نيدرت ال ْوأ ءةّملظلا وأ 2 نيبحت تنأَو ؛ !ةثيبخ

 2206 3 د سس نوي هةر ١ع 9 02 ل 0 438 لق 2 م

 ةيانك وأ «حيرَص ّوه له !ٌئطول اي :ر خال صخش ٍلوق يف فلتخأَو
 و ا 2 ص 0

 0 مس وع < و. سا ه

 ٌحيِرَص ُهَنِإَف !طئال اَي : هِلْوَق فالخب «ٌةَياتك ُهَنَأ ُدَمَسْعُمْلاَو
 حيرص هدإ هه ير .ةلوق فن رب غةي - و

 ةيانك َوُهَف !ةبخق اَي : اهل ْؤَأ ء!ءاغب اي :هل لاق ْولَو : ٍناطَملَأ ْنْبَأ لاق أبر مار روج و 6 1 < رس 281 2 هس ل لل 23 ه6

 ره و درص دبحف يف م ل دب ىنقأ يذلاو دال َرْهَو ءٌضيِرَص ُهَنَأ بخ يف مالملآ ِدبَع ُنْبآ هب تأ يذل



 ١955 ينيبرُشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمَحمل

 ه#خ

 210 طسئا اينو 218

 يف اًهنم .٠ ئارش ةينامثب

 ا نا عع ص سر ل 2 هم من اس 4 عر

 ركنا نإف «ةيانك ةنأ رهاظلاَو بفرح ل ! ثنخم أَي ةحارصب اضْيا تفاَو

 و7 3 0 7

 هم

 . ادي كيت هيلع هَ ؛ ٌيِدْرَواَمْل ُهَلاَق ُهَقْذَق َداَرَأ امك

 َريِزعت الف الإ ٌمّدلََو ٌبّسلآ َجَرْخَم ُهَظْفَل َجَرَخ اًذِإاَمب ُيِدْرَو َواَملأ م َدَيَقَو

 وأ قَموُصُخ يف ِهِرْيَمِل ِهِلَْفَكَم ءٌضيرْمَتلا َوْهَو ءْثِلَتلآ طفل ام
 ةَيِناَرِب ىّمَأ ْتَسْيَلُك ٌةَوْحْنَو ٍناَرِب ْتْسَلَق أ اَكَأَو «لالَسْلأ نبأ اَي اَهرْيْغ

 كِلَذ َسْيَلَف ؛ِناَريجْلا يِف َكَمْسأ َنَسْحَأ اَمَو «َنِفاَكْسِإ ْوَأ ءِزاَبَح َّنْبأ ٌتْسَلَو

 طْمَللا َلَمَمْحآ اَذإْوئَُ اَمَنِإ هيأ َنأل ُهاَوَن ْنِإَو ياك الَو حيِرَص ِِفْذَعِ

 لَم لاول نِئاَرَقب ُمَهْقي اَمَنِإَو هب ٌداَعْشِإ ِظَّْللا يِف َسِْبَل نُه اَهَو َيْنَمْل
 م

 أ 7 7 0 7 0 ورثة وم

 ٌضيرعغتف الإَو .ةيانكف هعضّوب فذقلا هنم

 ةابكلآ نم انزل ريغ ىلإ ةَبْسْنلاَو ءاَفْذَق ماعلا ِناَيَتِإِب ْيَمَّرلآ َسْيِلَو
 - 1 0 200 م 06م 7 ها 9 03 11 هس

 يضتقي ؟ ةنالف كتياصا ْؤأ «ةنالفب تّينز اََل هِلْوَقَك ؛ٌءاذيإ هيف امم اهريغَو
 8 و مج 4 000

 هتوبن مدعل دَحلا ال ءاذيإلل ريزعتلا

 اص هال م يي تسلا كيم سس وك وك لل
 ىِف) ةتس لب (اهنم ةثالث : ةَيناَمُث) .ففذقلا ذَح :ىأ «(هطئاَوْشَو)

 . « ثالث ٠ : خّسْنلَأ ضْخَب يِف 2000



 ) اًجش يبأ ِظاَمْلَأ َلَح يِف ٌعاَنْفِإلا 0١م

 أَو « ُلَتاَع « اًعلاَب ّنوكَي ْنأ وم  ِفْذاَقْل
 : اًمِلْسُم َنوُكَي ْنَأ : َوُهَو « ٍفوُذْقَمْلا ْيِف ُةَسْمَح َو . فوُذْقَمْلل

 . قيفَع ء اد « كاع ال

 ٌيبَص ىلع َّدَح اَلَق (ُالَقاَع اًغِلاَي َنوُكَي ْنَأ َوَهَو) .ةفرَْتَس اَمَك (ِفِذاَقْل

 اَمُهَل َناَك اَذِإ ِناَرَّزَعُي نك ءاَمهِفيِلكَت مَدَعل اَمهِفْذع ذيل يفَتِل ٍنوُنجَم حمو

 زينت
 ُدَحُي الَف «(فوُذْقَمْلِل) .الْضأ : ْيَأ ء(اَدِلاَو َنوُكَي آل ْنَأ) :ُتِلاَثلآ ()

 . فْذَقْلآ يف ءءاَولأ قب ورك ىلع حاله ارت كنوع بَ

 يايا يرحل ََحالَ ماك امتنع : ساحل

 ِهِفَذَق يف ِهِرْيَغِل ٌرَصْخُم َنِذَأ ْوَل ام َجُرْخَيِل ُهْنِم اًعوُنْمَم ُهْنْوَك :ُنِداَّسلأَو
 . ادِئاَوَّرلأ» يف هب ّحَّرَص امك َّدَح الق

 2ع د6

 ٍِطاَرِتْشَأ ُمَدَع فذاقل أ يف ٍطوُرّشلآ ِهِذَه ىَلَع ٍراَصِيقالآ َنِم مِلُعْدَق : ةيبنت

 دز د

 اخ ٌالِقاَع إب امم نوُكي ْنَأ َوْهَو ءفوُذْقَمْلا ىف) اًهم (ةَسْمَحَو) سود 4 7 ًّ 228 لع 53 مم 1 م هسه اس

 ٍءطَوك هب دَحُب : آل اَطَو ىو ذأ ءالضأ طب ْمَل نأ هب ُدَحُي ِءطَو ْنَع (ًبَِع
 موه

 . صصْقَت كلذ َداَدْضَأ َّنَأل َةَكَريْشُمْلأ مآل ِكيِرَّشلأ



 أ

- 

20 

 ء يف هتجور ءطّوك
3 

 م
- 

 دو

 ن

 اذ

 همالسإ

 ؛ ٍلْيَعْلَأ

 / وي م يسل
 نك

2-2 

 و

 َّع

 ال

3 

 أ فْذَقبَو «

 ملَس

 هم
 * ا.

 فذعي
 أ

 3 نإ
 ٠ معمل

 ءااىش
 0 هقهصتب

 و
1 

 فاك
 ناب ن

 لإ
 ار

 م

2 

5-294 
|! 

1١
 

3
 

4
 

ج
و
 

ا
ل
 

جه+
 

-ه
 

2

 

ا
ل
ا
س
م
 

3 

5
ه
 
»ف
 
. 

١
 

 ٠
5
 

 + 2 كدي 6 د 1

 ْوَر ُءْطَو َركد
57# 3 

 ةلدجح
 0 و هه

 ءاَهرُيد يف

 يغَو

 5١ا/لا

 او ؛؟ مم

37 
3 
050 

 لآ

59 

 :لاق

 ٌيِنطقَرا

 او «

 و

2 

 نك

2 

 حا

2 

31 

 دمحمل
4 

86 

0 

 نب

 امنإَو ء[1 1 /+

 اًركإ هفذقب

3 

0 

 و

52 

 ليج

 هل م

1 
 و٠ ريمصر

 < ةهرهع

 رفاكل
2# 

 نك و

 3 ؛7506/78 َركاَسَع نْب

 ن.صختمب

 م هاف ص
 ٠ هلأ

_- 
 همس رس

2 

 ي أ ُنْبَأ 277

 ؟١1ه/8 َقَمْيَبلا] («

25 

 هل51/6 ةَبيش

١117 

 ) مُقَر :

  2مَقَر :



 رك ص و كر سسك + ر ترا هب عر سارا ىه 66 هَ
 «بّسنلا توثثل هِدَلَو َةَّمأ ءطّوب الَو ؛ لوري ضراَع ميرختلا نال 6. ةهبش

 2 05 6 كارم ب هم م مه رثص 25 ا ابو سار ر عى مر

 حاكن يف ٍءطَوب الَو ؛دَحلا ءافتنا َْعَم ءءطّولا كلذ نم قولع لّصَح ثّيَح

 2 ١ 2 ع م و وود _ 4-0 2 عمر 0 29

 ةَهبَشلأ ةّوقِل ٍدوُهش الب وأ «ٌّيِلَو الب هتَحوكْنَم ءطّوك ٍدِساَف
 س6 .َ 7 .َ 6 َْ . 2 دل 2 0 ىف

 ماَرحِإ ْوا « سان ْوأ « ضيح يف هتمأ ْوأ ءةتج ز ٍءطّوب ةفعلا لطتت الَو

 60 ل 6 0 م < هر 6 تك مم 0

 هل ةكولُمَم ٍءطّوب الَو َةَّيِعَجَّرلا هتجؤز ٍءطّوب الَو ؛يفاكتعا وأ ءموص ْوَأ

 00 7 0 2 ىف هر 2 0 هم م 8 207

 ٍلونِجَمَو ّيبص انزب الَو قبتاكم وأ ءءاَرْبتْسالا 7 وأ َةَجّوْرَم وأ ءقذت م

 2 200 0 1 25ذْ م 0 0 ديرب 8< 2 00 ف

 ةديعب َةَيِداَبِب اشن ْوا «مالسإلاب هدْهَع ب ) ٍءطَولا ميرختب لِهاَج ءطَوب الَو

 ا نع و 00 ور م تر ث 14 هر تر 27 م 2

 حاكيب هم 3 امَرْحَم ٌّيِِسوَجَم ٍءطَوب الَو ءهّركم ٍءطّوب و ؛ِءاَملعلا نع
 م 2 2 هه م 72 تار

 3-7 1 ١ ص 06-0 6 3 ية ل 0 3 6 5
 . ةّيبنج الا ىف ءطّولا ٍتاّمدقمب الَو ؛ةّميرخت دَقَتْعَي ال هنأل .«كلم ْوأ

0 3 

 نال ؛هفذاق نع ٌدَحلا طقَس ةفذاق َدَحَي َدَحُي نأ لبق فوذقُم ئنَز ؤل :ّعِوَو 0 ايامه م م يم < ير ل هل ني ام ملا < هَ 4

 َهَلاَدَعْلا ُهُدِهاَظ ٍدِهاَّشلأَك ُهْشِدْحَي اَنَّرلَأ ٌروُهَظَو نط لب نت ةيب ال ناَصخإلآ

 هذ . مكحلآ َلبق هقْسِ 0

4 

1 
2 

 انٌرلأَو ةّدّولأ َنْيَب قَملاو فلا نع دحْا طي مل َدتْزأ ول 3

 وأ ثلا كي ال ميِرَك ىلا هلأ نأ .هلْفِم قبس َرَعْشأ َرَهَظ اذه 8

 كك ااا ئربُكْلا نيشلا» يف يملا ُهْنَع ئَلاَعَت هنأ يِضَرُرمُ مَع لاَ امك . ّ

 ف .

08 

 قبس ىَلَع دي ل اًَهُراَهَظِإف ءاَبِلاَغ ىَقْحَت 1 ُكَئاَقَعْلاَو (ٌةَديقَع 6

 -_ .هب فلق ام سنج ْنِم َسْبَلُهْنِمَرَدَص اَمَّنَأل ُْئَمْلاَو ةَقرَّسلآ ةَدَرلأَكَو ؛ِءاَمْحإل



 1 هم ظ ص 5-5 لَيَح و

5-9 2 

 َنيِعَبَْأ ُدْيَعْلاَو َنيِناَمَث ُدْحْلأ ُدَحُب ٌةَحُيَو

 : يق ٍِفْذَقْلأ ُدَح طْقْسَيَو

 هر

 أ َّنِم َرْطَي اَمب ُهلَلَح َلّرَي دزلاب مون

 هجام ُنْبأ] (ُهَل َبْنَذ آل ْنَمَك بْنَّذلأ ّنِم ُتئاَّتلآ» :َدَرَو ْدَق :

1١ 

 لَو اَنبأ انَصْحُم َدَعُي مل هَلاَح َحّلَصَو بن َحْلَص م َةَدَم َنَز ْنَمَو

 اَذِإ َضْرِعْلا َّنأل ْيِهدَهْزَأَو اتت أ قلَح وأ نما 2 ا

 نإف

 عَمْجَما يف ُىِمْيَهْلا َلاَقَو ؟١8١٠ :مَقَر 2٠9١/٠١ ُيِناَرَبْطلْأَو ؛١450 :مقَر 635

 . نم ٌعُمسي م 0 و 3154/٠١ َْقَهيبْلآَو ؛هيبأ أ َةدَْبع اب َّنأ ّلِإ حيِحّصلآ ُلاَجِر ُهّلاَجِر : 7٠١/٠١ هيِئاَوَّرلآ
2 

 .[ ٠64 4 : مُقَر 37/١ ٌيِعاَضَقْلاَو ٠ "غ4 مُقَر

 بسلا ايوا

 هتاص < لص تيار م 7
 .ةرخآلا لإ ةبسنلاب اذنه ناب : تح
 هلم عاش 29 2 0.00م

2 2 3 

 ري
 هب وعيمص 7 م

 نومر نيو » : ىلا هلؤقل ٌةَدْلَج َةَدْلَج  (َنيِناَمَث) ب ِفْذَعْل يف (ةخلا ٌُدَحُي ٌكَحَيَو)

 ْنِم ِراَرْخ أ يف اَهْنْوَك َديِفْتْسَأَو «ةَيآلأ [6 :ُةيآلآ /رْوثلأ ٌةَروُس ؟4] 4 تكمل

 .[4 ايآلا /رثلا ةروش 41 دبا دبس حط أوبل الو : ئَلاَحَت ِهِلْوَ

 حس لس م( ل

 . عاَمْجإلابَةَدْلَج (َنيِعَبْرَأ) اًضّعَبم ْوَلَو هيف (ُقيِقَرلآ) ٌُدَحُي ()
 ؟ سهر

 يدق رب 62

 َتاَم تا ٠ نمد قوقُح ِرئاَسُك ْثَرَوُي ُهُريِزْعَت وأ ءيفْذَقْلآ ُدَحَو
 ْوَبْسَي ّلَب ءْطَقْسَي ال ُهَنَأ ُهَجْوَألاَف َّدَحْلَأ ِءاَفيتْسَأ َلْبَق اًدَتْرُم ُفوُدََمْلآ

 . يفرط صا نب هريظن يفف اَمُك يّمَشَتلِل هدول اآلْوَلُهِراَ

 : (َءاَيْشَأ) ةَّسْمَخب ْلَب ب «(ةئالثب) ٍفْذاَقْلا ِنَع (فْذَقْل ُةَح طَقْسَيَو)



 ) عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَنْفإلا» مب ل

5 
 ع م

 بسال 15

3-1 
 هم كك سل ل كم َء يعم ه 1 ص ىع 8 52
 دك 0 3 . ةجؤزلا قح ْيِف ن ُناَعْللَأ وأ « ب فوذقُملا َوْفَع و 20

 ا

 ُنوُكَت اَهَنَأَو «ٌةعَبرَأ اَهّنأ َمَدَقَتَو ءفوُذْقَمْلا انِز َلَع (ةنييْل ُةَماَقإ) ُلّوَألآ

 نع نات أ يِضَر رم هلع امك .اوُدح ٍةعَزأ وذ ب هش ؛ةلصَم

 عيِمَج ْنَع فال ِنَع (يفوُذقَمل وَ وآ) : هلق هْيَلِإَراَشَأ اَم : يِناَلَأَو
 .ٍةَْفْشلأ يف يف ذاَدلآ ُهَرَكَذ اَمُك ءْىَش ُهْنِم طْقْسَي ل هِضْعَب ْنَعاَمَع ْوَلَف «ٌدحْل
 اَمَعْوَلَو ءاَضْيأ وْفَعِب طَقْسَي نإ :َلاَقَف حاب َريِزَْلآ ةَضْوَرلأ' يف َقَحْلأَ

 ئَواَتَق» يف امك ُلاَمْل بجي لَو طقم ٍلاَم ىَلَع ٍفوُذَقَمْل ُتِراَو

 لب ؛ :يِشَكْرَّلا ُهَنَحَب اَمَك ِءَدَحُي ل قَد مث ُهْنَع اَهَحَف ُهَفَذَق ْوَلَو 1 يطال

 ِفْذاَقْلَأ جْوّرلأ ُناَعِل 3 ؛(ُناَعْلل وأ) : هلوقب هيلإ َراَشَأ اَم : ُتلاَثلَأَو

 ٍناَعللَأ يف ةُهيِجْؤت
 همس ام 286 هو ل رق

 انزل فوُذَقَمْلآ ُراَرْقإ : ُعِباَرلَأَو

31 2 9 
 مهدعب / نم مث ِنْيَجْوَّرلَأ ىَتَح احل ٍةثَرولآ عيِمَج َدَحلآ تري :ُةَمَِ دعي - 1 مد

 و ذب ذُو ءِصاَضِقْلاَو ٍلاَمْلأَك ِناَطْلْش
 26 2 2 داع دام ىلا

2 1 

 ع

 ٌقَح ِنْيَجْوّرلِل لَه وأ َةَلْصَوْل عاطقتنال ٌمْنَمْل اًمهُهَجَوأ : ل 1 ِناَهحَو ول



 ١ ُينيِبْرَشلأ بيطختلا مح نب ؛ لمحممل

 ١ يدل برا حيف ]لصف

0 

 َنيِقاَبلِلَف ٌدَحْلا َّنِم ُهَتِرَو امم ِهَقَح ْنَع ةَئَرَوْلا ضْعَب اَمَع ْوَلَو ؛فْذَقلأ َةَلاَح

 نيكل مي اَمَكدجاَوْل ُمَرْلَي ُراَعْلاَو .ٌراَع ُهَّنأل دعيج ٌءاَفيِتْسأ ُمُهّْنِم
 تسر 42 1 ها موس ل ٠ حم مي م هع 0 مم

 ِلَرَي ُهَل نأ طَفَس ُهْنَع ُهْنَع َةَرَوْلا ضْعَب اَهَع اَذإ ُهّنِإَف ٠ دّوقلأ َنْيَبَو هنْيَب قّرْفَو
 1 .ّنإ ةنضضم رى مي ثم
 هئالخي ةينلا َّوهَو «هّيلإ لدعي

 نبيل ىَلَع ِهِيَردَق ّعَم وَ هانز مَع ىَلَع فوذقملا ُفيِلْخَت وال

 ُهْنَع َطَقَس اَلَِو «ُفذاَقْلَأ َدُخ َدُح لح ْنِإَف ٠ َنيِرتكألا َدْنَع ٍ

 ب ويك ىلا
 ركشملا براش دَح ىف لصف

 . ِتاَمّرَحَملآ رِئاَبك ْنِم َُبْرْسَو «هريعو رم نم

 ءراو دعس عرف ل 07-2 0م 5 هرم

 ُةَروُس ه] # ٌريِتِمْلاَو رثكلا مَنِ : ىَلاَعَت هل هميرخت يف لصالاَو

 َناَكَو ٍرْمَخْل ٍميِرْحَن ىَلَع ٌعاَمْجِإلآ َدَقَعْنَأَو «َةَيآلَأ 14١ :ُةَيآلآ/ةَدِئاَمْل

 . مالّسإلآ ِرْدَص يف اًهَنوُبَرْسَي َنوُمِلْسُمْل

 وأ ةّيِلِهاَجْلا مك ْمُهْنِم اًباَحْصِتْسأ ناك كِل َّنأ ين انباَحُص أ َفَكَبْخَأَو

 وَوْنلَأَو لّوألأ ٌيِدْرَواَملأ َحجَر «نْيَهْجَو نْيَهْجَو ىَلَع اًهِتَحاَبِإ يف عزشب



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لح يف ٌعاَفإلا ١م ا

 م6 هع د عاو هع اه و او و واد. و او ع دي هاون هلو واو واو ماع م ده ا. ىو و ده ون او اه وه راع عاوقإو عاوأو هاو او اه اولا»

 . ٍدْحَأ َدْعَب ِةَرْجهْلا َنِم هيناتا ةنَسلأ يف اَهُميِرْحَت َناَكَو

 قمل ليزُمْلآ رْكْسلآ ىلإ يََِي ام ال برّشلآ حابملأ َناَك ل :ليِقَو

 . َّيِشاَّسلآ ِلاَفَمْلا ِنَع «هِريِسْفَت» يف ُيِرْيَسَفْلآ ءاَكَح .ةَلِم لك يف ٌماَرَح هن

 دْمُمْلأ ْرْمَحْلاَو ُفَل لْضأ آل ٌلطاَيَوُه و : (مِلْسُم حْرَش١ يف ُيوَرتلأ لاَ

 ل ٍةَذنلا ىلَعرَحْل مآ فو يف نهض تتغأ ؛ بعل ٍريِصَع نم
 يِضَنق يِضَتْقَي فصل َكاَرَيْشالا َّنأل ْنَعَن :ٌةَعاَمَجَو ُنِنَرُمْلا َلاَق ؟ةَعيِقَح َوُه

 مْسالأ يِف َكاَّرتشالأ

 ِثيِداَحَألآ ٌرِهاَظ َرْهَو «َنيِرَتكَألآ َدْنِع ٌرئاَج َوُهَو ََّللآ يف ٌماَيِق َوُهَو

 ميِرْحّتلأ يف اَمأ ءاَراَجَم لِ اَهْيَلَع ُعَقَي ل ُهّنَأ رتكألا ىَلِإ ْيِعِفاَرلا َبَسَنَو

 ”َِصُمْلآ ٍلْوَق ْنِم ْذَحْوُي اَمُك ِرْمَخْلآَكَف َدَحْلَ

 .ناتيشملل بَ ٠ همعطلا مو هنأ اَمَك ٠ با يب نب قم 00

 : اَهِيَشْنَم بَسَح نْييِستَر ِنْيَعْون ىلإ ةيلوخكلا ُتاَوُرْشَمْلا وأ .ةركدفلا ْتاَوُرَْملآ مق

 َتَالْعاَفَت ْنِم ةَقاَّطلأ ٌصالخينأ اهلالخ ُهْنَي ةيئاّيويك ٌةيِلَمَع َوُه :ٌريِمْخَتلآ ٠ ٌةَرَطَقُْمَو ٌةَرَمَخُم
 هه رم يهل يل ريع

 ِتاَوُرْشَمْلا اَهّْنَع ُجِْنت اهِْيَعِ ِةئاَدِع َداَوَمِل ٍريِمْخَتلآ َُيَِمَع ُهْنَ اَمَدْنَع ءِلاَريْخالاَو ٍةَدَسْكَأل
 7 م هس ية ال ع[ ليو و سا
 مننا غيط ذعارذعلا ل

 ٌةيلوُحُك ٌتاَبوُورْشَم دَجوُيو ُذيتلَأَو ةريبْل : رمت ُمُنَصُ مث يل ةيلوخكلا تاي وُرْسَمْلأ عه

 - اَهْيَدَل يل ِناَدْلُبْآ ٌهَمَأ ْنِم م نيصلأ ّدَعَتَو يلا رع نع عضم اهل وضخ ا هي اور



 ١س ينيبرّشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل
 م 52 9 هذ 9 #

 م مار

 ٍةَروُرِض ٍرْيغِل اًراتخُم ماكخألل ِمِرئلُملأ َنيِفلكُملأ َنِم :ْيأ «(َبِرَش ْنَمَو)

 ْتاَبوُرْشَمْلا ُرْيَمكَو .ئرْخأ يقْرطب وأ روحا ءاَوَس ُحَنَصُم يل تاَبوُرَْمْلا نم ةريِثَك غاوْنأ
 قليلا يف ٠١ نكمل يف" نم وقفت لوخ# بتي ىلع اهازيشأب ريتا نع حيل
 َةَجَرَد فالتخأ َلَع اَدِمَتْعُم  ٌداَوَمْلا تايوتخم ُلْطَق اَهْنَع جي ةئاّيميك َةَيِلَمَع َرُه : ريطْنَتلأ

 ُنوُكَيَو ئَرخأ هرم ِراَخْبْلآ ْعيِوْجَت َمُث ءلوُحْكْلاَو ِءاَمْلاَك ِنيِخْسّتل قيِرَط ْنَع ٍتاَيَوتُْمْلا ِناَََغ
 . ةَعِقَترُمْلا لوُحَكْلآ ُهَبْسِن هب
 ةَتَراَقُم ٍلوُحَكْلا َنِم ربك ٍةَبسِن ْىَلَع يوَتْحَت يلا ةّيِلوُحْكْلا ُتاَبوُرْسَمْلا ريِطْنَتلا نَع حني

 قيرط ْنَع ةّيلوُحْكْلا ِتاَبوُرْعَمْلا ْمطْعُم ٌريِضخَت ْمُثَي ٌماَع ٍلْكَسبَو ءِريِمْخَتلآ ِنَع ٍةَجَيلَأِب
 تك

 : ذأ نك ني و

 .ريِطقَمل وأ ٍريِوخَشلاب ءاَوَس

 ؛يكشيو ُهْنَع ترو ءٍريِعَّشلا ديت وأ ريا ُهْنَع ْجُشَيِرِِمْخَتلابْريِعَّشلآ الَئَمَف

 ريحت ُْبرِعْلاَو ؛اكْدوُف اَهْنَع حتي جتني ٍريطَمَلَِبَو « سطاطبْلأ 4 ريب اَهْنَع عير يمختلا هاا

 1 .اًذَكلَمَو ؛ييناربل ع عي رديظلابو ذيل نع عت

 أب اَهُءاَمْسَأ ُدَدَعَتَتَو ةئيلوحكْلا تاَجَمْلا اون اَوْنَأ ْفلَيْخَت

07 

6 

 هريضخت ةقيرط فالتخأب ُفِلَتْخَي ُبوُرْعَمْل اًذَهَو ٌدَحاَو ُهَدْصَمْلا َنوك
 لم

90 
١ 

 ٍةلَمْعَت اَهكَمْلاَو «ةريبلا جاَنِإ َدْنِع رايد َةَبْشُعَك ٍطِئاَسَوْلاَو
 ٍفاَص ٍلوُحُك ٍحانْنِإَو ٍريِطْقَتلا ِتاّيِلَمَعب اوُماَق ْنَم ُلّوَأ ْمُه َبَرَعْلا َنييئاَيميكلا َّنأ ِركَذ اب يد 9 000 - كا 0 ل ف يك ىعأ سك سا ل 2 نت ناسك 5
 1 8 1 7 سا هور سر د «ص ا تعب ها هر 7
 ل يف بيتل ال جي بو ءيوالمل ركع كلا رع ف اًبوُروأ يِف ثّرشتنأ مث اًماّمت
 عفر 7 7 0 2 هرج

 «بوُيِحْل نم وَ ؛ ُبيِبَزلََو كنتَ ْتَنِعْل :لثم ٠ ٌفكاَوَقْلا ةيِلوُحُكْلا ِتاَبوُدْشَمْلا ُدَدْضَمَو
 #َ 2م هم سام هريس

 .ٍرُكشلاَو ِاَنَتلآَو ءسِطاطْاَ ءِلَسَعْلآ وأ . .ةَرْذلَأَو ءريِهشلأَو ,ةطنجلاك
 لَم

 ٍرئاَمَحْلآ لغفب (زوُكوُلُمْلا) ِبنِعْلا ِرْكْس َةَّصضاَخَو ِتاَيِرّكْشلآ ٍرْعََمِل ُيِجَأل ُجاَتنلَأ ٌرومْحلاَف

 .©052 نوُيْرَكْلا ٍديِسْكَأ يِناَنَ لوُحَك ىلإ اَهِلُوَسَتَو ََصّصَخَتُمْل



 ِظاَفْلأ لح يف ٌعاتْفإلا ل

 ( َنيِعَبَز أ ُدَحُي اًركْسُم اًباَرَش ؤأ وأ اًرُمَح

 ا هه ص

 (ْوَأ) رم اَمُك ٍبَنِعْلأ ٍريِصَع ْنِم ُةَذَحَتْمْلا َيِمَو «اَرْمَخ) . ميِرْحّتْلَأب اًمِلاَع

 يك أ و دخلا لَك رئَحْلا ر ريغ ارك اَباَرَش) برش
3 

 امل ًةَدْلَج (َنيِعَب أ) وخلا (ةحي) .َكِلذ خت وأ ٠و (ةَرد وأ ِيِعَش وأ «بيِبَز

 .هنَع قات افآ َيِضَو نأ نع [31/08 :مقَر «ٌيِراَخْبْلاَو مقَرآ ٍمِلْسُم يف

 لَو َقيِقَرلآ ٌدُحَيَو يأ لاقاو درج ثخلا يف رضع ب لأ“
 . انزل َدَحَك قيِقّدلَأ ىَلَع فّضَنَنف «ُنْضَعَبََي ٌدَح ُهَّنأل . َنيِرْشِع اًضُعبُم

 .ركذ اَم ىئَفَك ٌتْرَّشَلأ َدَدَعَت ْؤَل : هيَ

 د
 هك

 . عاَمْجِإلأب ُحوُسْنَم ٍةَعِباَرلَأ يف ٍبِراّشلأ ٍلْثَقب رْمألأ ُتيِدَحَو

 .ُهَليلَقَو َوُه َمْرُح ُهُريثَك َرَكْسَأ ٍباَرَش كك ةيبنت

 هرم /كلشمَو 79 مْفَر 30/١ ٌيِراَخْبْلال (ٍنْيَحيِحَّصلَأ) يف اَمِل هب اش َّدَحَو
05 

 ٌَسَح 00 ٌيِذِمرْتلََو جدك :مقو مكمل ةؤاق وأو 9001 مقر

 8140 مق 1115/1 هَ نب آو 401١ : مقر 3154/8 ْئَرْبَكْلا» يف ٌىِئاَمَنلَأَو ؛ ٌحيِحَص

 ك١ لاق ه1 نع لاف هللا ّيِضَر ةَشْباَع ْنَع 5 : مُقَر 43/5 ُدَمْحَأَو



 اما ينير بيطتتلا َدَمْحأ نب دّمَحُمل

 .اهو .ام ا. ثراه. هاه و فا. هو دعأا. هع هلو هاف ده وده هاو هاه أ و و هاه وده هده سلق هو هع ىو ع« او واو دعا اساق فداه

 َناَبِح ُّنْبَأَو ؛؟8١٠٠7 :مَقَر 2088/1 ملْسَم ْئَوَرَو ؟(م ماَرَح َوْهَف َرَكْسَأ ِباَرَش

 يف َُئاَسْنلَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 0١, و 00/6 ةلشلو دس مقر 5

 : مكَر ,/7 ُدَمْحَأَو ل : مَكَر ا /7؟ واد وُبَأَو حالا : مَقَر 1 ائريكْلا»

 : ري [|[ : مقر : ةَحْفَص ٌيِسِلاَبَطلأَو ؛8101١/ :مقر 661 ُيِناَرَبَطلأَو ؛م

 ها عن اي كه عل ا يو ع نيا نزل ظاسس ا هب 0 هو
 نِإَو هبراش ْدَحَو ليلقلا مرح اَمنِإَو ؛ ماَرَح ٍرْفخ لك ءرمخ ركْسم لك»

 اهب ٌةَوْلَحْلاَو هين ةيِدْجَألأ ليت َمّرُح اَمَك .ِداَسَمْلَأ ةّداَمِل اًمْسَح ُرِكْسُي ال َناَك

 .موحُمْلا ءطولا ىلإ ناَضنإل
 ؛ ِنْيَحْبَشلَأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو , 8115 :ِمُقَر 41١/43 ُمِكاَحْلأ ُداَوَر ِبيِدَحْلَو

 :مُفَر 2197/7 ُدَمْحَأَو 404371 :مُقَر 1/8 ٌيِئاَسَلأَو ؛448* :مُفَر 275/4 َدْواَك وُبَأَو
 هب َسيِقَو ؛.«هودلجاف ٌرمخلا برش َنَم) :[177174 :مقَر 237/4 و 1 3 هم رس وع 0 مم ص 3 7 ن7 م

1١ 

 م و

 ةلخذأ نأب طوعّسلاَو ءُهَرْيَذ ةلخذأ نأب هب ةنقحلا «بْرشلأ١ ب ّجَّرخَو 3 0 0 4 07 2 006 0: 2 م 0. 01 2 20

 بَو .انه هْيلإ ةّجاَح لق ءرخزلل حلا أل «كلذب َدَح الف ,ٌةفنأ

3 6 
 .( 0 6 6 3 2 0 1 يع

2 10 0 0 
 ذلآ فلكيا :بَو ٠ اهيف َدَح و َو ِماَرَح

 ََو هماَرَتْل ٍمْدَعِل ئيبزَحْل امِرتلُمْلا» :بَو

 رش ليلع هّركَملاَو انْ هقْلَح اح ىف ب ُتوُيْضَمْل (ِراَبْخُمْلا» :بَو ةدقَتَْي

 ُديِزَي هيف ١/ 76١: ؛ِدئاَوَّزلآ عَمْجَم١ يف ْنِمَتْيَهْل َلاَق ء140 :مُفَر 37/1 ْئِناَربَطلآ] ثيِدَحِل



04 

 « َعاَجش يبأ ِظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا» نس
0-2 

 ْنَع َعْفَر) 111١90 :مقَر كق5/7 َنييِماَّشلَأ» يف ُيِناَرَبَطلَو ؛ ٌففيِعَض َوُهَو ؛ ٌنبْحَرلأ ةَعيِبر

 ل اَم (ةَروُرض ريغ :بَو . (هُيَلَع اوُمركتسأ اَمَو َناَيْمَسْلَأَو ّاَطَخْلا يتم

 هْيَلَع َدَح الف ءاَهب اَهَعاَسَأَف ِرْمَحْلآ َرْيَغ ذِجَي ْمَلَو ِةَمْفلب َقِرَش :ْيَأ ءّصَع
 ِءاَوَدلآ ةّيِعْطَق َكِلَذب ةَمالَسْلَو كاَلَهْلَأ َنِم سّقتلل اًذاَقْنِإ اَهبْرُش بوُجُول

 ٍرْمَخْلأب اَيَغاَسِإ َمَرُح ل الوَب ْوَلَو اَهَرْيَغ َدَجَو ْوَلَف ةَبِجاَو ٌةَصْخُر ِهِذَمَو
2 

١ 

 اًناَظ 8 هير اح هوك لج نم ؛ٍميِرْحّتلأب اًمِلاَعا :بَو 0
 َةَدُم ةَئئاَفْلآ ٍتاَوَلَّصل ٌءاَضَق ُهُمَرلَي اَلَو ِرَذُعلِل َدَحُي مل لكسب ل اَباَرَش هو مم يي 2 م 3

 ا

 يل َّنَأ مَلْعَأ مل ؤأ ءاًهَرْكُم ُتْنَك : ِءاَحْضِلآ َدْعَب : نارك َلاَق ْوَلَو
 - و ؛قالّطلأ باَتِك يف «ِرخبْلا» يف ُهَلا «هنيميب ق َدَص ؛''"اًركْسُم ُةَتْبِرَش 23

 . كلذ هَْلَع ىَفْحَيْدَ ُهنأل َدَحُي مل اهَميِرَْت ٌتْلهَج :َلاَقَق ُُمالْسِإ بَ
 1 7 01 هر ل م ب5 2م © م و ر 2

 مالسولا دالب يف اشن ْنَم نّيَب كلذ يف قزف الو .تاهيشلاب اود دَحْاَو

 نأل أل كح ءاَهبرشب َّدَحْلا ُتْلِهَج ْنِكاَلَو اَهَميِرْحَت + َتْمِلَع ع :َلاَق ْوَلَو ال أ
 0 ئ

 هبزسب ُدَحُي الو ٍركشُم ّيِدزدب ُدَحيَو . َعِيَْمَي نأ ميرخّتلأ َمِلَع اذ ِهَمَح ْنِ

 ديلا ُهَْلكأ ركنا َنْيع نال هب ُةقيِقَد َنِجُع ٍرئُخَب الو هيف َكَلْهَْسَأ اًميف

 عيل مخل لا ا :هكلهتْسال هيف َوُه ٍنوُجْعَم الَو اّسّجَستُم ٌزبخلأ َيِقَبَو
2 

 ملا © ل و 007 3 وعر هت
 هنْيَع ِءاَقبل ٌدَحُي ٌدَحَي هنإف «هب درت ْوَأ ه هيف َسمَع ؤأ ُهَبِرَش اذ ِهِقَرَم فالخب دب

 . يميل .ةَحّلضُم اهّنكل هرآ لإ 2. . .َنْوَك ْمَلعأ مَل» :خَسْلا ضَْب يف ُدَجوُي 20
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 118887 :مقَر ”/4 ُدَمْحَأَو 0٠ مل 1101/5 ام ُنِبَأَو ؛984١ : :مْقَر

 مرح نيج اهتفاتم ل بلس ناك و ةئاَحبْس هلأ ادْعَمْلَاَو

0 

 ٌنسباَي اح اَهَعْبَط َّنَأل ُهُديِرَي لي ُهليِرُب ال ُهَنَألَ

 اح ءيطتلا دلهي ىلا لدلك اَهْيْدُشَو . ٌتّطلأ ُّلْهَأ ُهَلاَف امك

 و 1-3 .ه

 اًهِفْرِصِب ئَواَدت
 َدْنَع هب ي ٍاَدَتلا ُروُجَيَف هيف ُكَلْهَمْسُت امم ُهْوْحَنَو اهب نوُجْعَمْلا ق اَيتلَأ اّمأ

 سحب يولع «تارالا نب يالا ب لضيق موَُي ام

5 

1١ 

 رابح طؤشب ب ِءاَفِش ليجعل َكِلَذب يِواَدَّتلآ َناَك ْوَلَو . ٍلْوَبَو َةيَح جس ٍةَبَح ٍمْحَلَك

 ٍرْمَحب ُنوُجْعَمْل حتما ُدتلَو ب ب يِواَدَتلِ يَقِرَْم 9 وأ َكِلَذب , لذَع مين

 .هِيَساَجَِل ُهعِيَب ٌروُجَي

 اّمأ .لواَتم ٍرْضْعي مْطَعِل ةبرشألآ ٍرَْع نم َلْفَعْآ ليي ام َلواََت ُوُجَيَ

 . َكِلَذِل اَهيِطاَحَت ٌروُجَي الف ُةَبِرْشَألآ

 امل باث فاَرْطَأ ؤأ ءٍلاعن ؤأ ءِدَي أ ءطْوَسِب ّنوكَي ْنَأ ِدْلَجْلا ُلْصَأَو
 1-0 هر

5 



 ١ ( عاَجُش يبأ ظاَمْل لح يف ٌعاَنقإلأ 0

 رت

 ِريِزْعَتلَأ هج + و ىَلَع َنيِناَمَت هب َعلبَي ْنأ ٌروُجَيَو
0 

 ٌبِرْضَي َناَك يي ُهَّنَأ م٠ < :مُقَر ٌيِلْسُمَو ؛5077* :مْفَر ُيِراَخُبْلا] ناخّيشلا ْئَوَر
3 
 ومنى 2 2

 ع لم وم اس0 ل

 هللأ َيِضَر ةَرْيَرْه يبأ نع ١ :مقر] ٌيِراَخْبْلا يِفَو .ِلاَعتلأَو ديرجلاب

 هديب ََُرض نم اق وبْزَِب رم َناَركسب قي بلا ين : َلاَق ُهّْنَع لاَ

 مها
 ىلَع «َنيِناَمث) رخل براشلا :ْيأ «(هب َعلْبَي نأ) ماَمِإلِل (ْروُجيَو) 1م ( نايك كفل ل همس 9 ع 2
 كلا يفرم وك , 1 تس 00 0 ٠ 2 2 00 لا

 : مقر يِلْسُم] هنع ئلاعت هللا َيِضَر ّيِلَع نع َيِوُر اَمِل ءصوصنلا ّحَصلا

 ركب وُبَأ َدَلَجَو َنيِعَبْرَأ هلي لأ َدَلَج : : َّلاَق ُهَّنَأ [ععم؟ : : مُقَر هَدْواَد وُبَأَو ؛ 00

 هو دي - ََ

 ءَركَس َبِرَش اذن «َّىَلِإ ُتَحَأ اَذلَهَو ّةَنُس ةنس لكَو ( َنيِناَمُث ْرَمَعَو « نيعبرأ

 ىَلَع ُةَداَيّزلأَو ؛َنوُناَمَت ِءاَرِيْفالا ُدَحَو َْرَبْفَأ ئَدَه اَذِإَو ءْئَذَه َرِكَس اَذِإَو مار عر

 . هِرْيَغ يف َنيِرْشَعْلا ىَلَعَو ٌرْخْلأ يف َنيِعَبرَل

 ٌدَح :َليِقَو .اَهُكرَ َراَج امل اًدَح ْتَداَكْوَ اَهّنأل «(ٍيَِتلآ ِهْجَو َلَع)
 .ٍةَقَطحُم يَ ْنَع لِ ُنوُكي ال ٌريِزَْتل
 ؟ِيواَسُي فيك دحْلا نع صقل يزعل عَ أب لوألا ضع

 ٌريمْعَت َنِسْحْتْسُأ اَذَْهِلَو ءِبراَّشلأ َّنِم ْتَدَلَوَن ٍتاَياَتجِل هن : َبيِجَأَو

 .ريِزْعَتب (ِرّرَحُمْلا» ريبعت د ْئَلَع باري 'ٍحاَهْنِمْلا»

 نقَحَتَت مل تايانجْلا ْنِإَ ءاَيِفاَش ُباَوَجْلا اَدنَع َسْيَلَو : فال لا
 دارا ِرْجَتلَم ُرِصَحْنَت ال ٍرْمَخْلآ َنِم ُدَلَوَت يلا تاَياتجْلاَو ّزعُي َمَح
 اَمَث َبْدَّضلَأ ب ٍةَباَحَّصلآ ْعيِلْيَت ةَّضِق يِفَو :َلاَق .اًهوُعَنَم ْدَقَو َنيِناَمَّثلآ ْىَلَع



 ل ٌىنيبرّشْلأ بيطخلا دَمحُأ نب دمحمل

 . راَرَقإلأ وأ ةّيبلأِب نيَرْمَأ ٍدَحَأب ِهْيِلَع ُبِجَيَو

 0 هاو اظل 6ع
 ِرِئاَس ِنْيَب ْنِم ٌصوُصْخَم ٍبِراَّشلآ ُدَحَف ِهْيَلَعَو ٌّدَح ّلكْل نأ ةَرِعْشُم لظافلا

04 
 مرهم -

 . لهتنا . ماَمإلأ ٍداَهتْجَأِب ُهَضْعَب َق نيو هَضْحَب مّسَحَتَي نأ دوُدحْلأ

 َدَرَو ام ىَلَع اًراَصِتقأ ُةَداَيْر رخل انو انت هنأ تنشأ

 : (ِنْيَرْمَأ دَحَأب ُدَحْلا) .ََدقَت امِبٍدّيقُملأ براشلا 1 : يأ :(هْيَلَع ُبِجَي 0

 هم َبرَض امم بَ ذأ اَرْخَح بر هنأ نيل ُةَاَهَس هَ .ينأ

 ةّجح راَرقإلاَو يلا نم الك َّنذل َرِكَذ اَمب (ِاَر ةإلآ وَأ) .ةنم َرِكَسَف ُهُرْيَغ

 ٌَءاَرَب لضألاَو ٌةَصِقاَن ةَنيبلَأ نذل ِنْيَتَأَرَم 1و لجو امش حي الق هيَ

 ٍرْكْسَو ٍرْمَخ حيرب الَو ؛ةقرَسلأ عطق يف ّرَم امل َدوُدْرَمْلآ ِنيِمَيْلاب الَو ؛ةَّمَّدلأ

 . اًهَرْكُم وأ ءاَطِلاَغ َبِرَش َنوُكَي ْنَأ ٍلاَمتْحال ِءْيََو

 و

 ءاتب حبحّصلأ ىَلَع ِهمَلعب يِضاَقْلآ ِهيِفوتْسَي الو ٠ .ةهتشلاب أرد 0

 هيف وَتْسَي ِلْيَعْلأ ُدّيَس ْىَعَن . ىلاَعَت أ ٍدوُدُح يف ِهِمْلِعب يِضْقي هدي ال ُهَّنَأ ىَلَع
 رم واسم

 يفكَي ْلَب «ٌليِصمَت ِةَداَهَّشلَأَو ِراَرَ هال يف طَرَتْسُي اَلَو يي مالضإل أم
2 

 ه#آ وع م سس

 :ٍركْسُم برش ةداَهَش يِفَو ارح َبِرَهّنأب صْخَش ني ِراَرقإ يف قالطإلا

 لْصَآلأ ّنَأل « ٌىِلاَع ٌراَتْخُم َوُهَو : َلوقَي ْنأ جاتخي لَو ءاَرْمَح نلف َبِرَش

 عم
 .هاركإلا ُمَدَع

 © ار



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلا لح يف عاملا ١ ١م

 ىلا مو مر وو كمر عدي و8 د و 0 0 د © او دي 052
 «ليكنتلاو رجزلا ّرلا هنم دوصقملا نآل هركس لاح ٌدَحَي ال همت |

 َدُح ْنِإَف «َعِيَتْريِل هتقاَفِإ ىلإ اًبوُجُو ُرَخّوُي ْلَب ركّسلآ َعَم لْصْحَي ال َكِلْذَو

 هب ُداَدتْعالا : ُتِنيِقلبْلآ ُهَلاَف اَمَك اَمُهُحَصَأ ءناَهْجَو هب ٍداَدتغالآ ىفَق اَهَلْبَ

 ٍةلَِتْعُم ِرْيَغ اَضَعَو نْضْعْلأ َوْهَو بيِضق َنْيَب ريِزاَعَتلأ وأ ءِدوُدُحْلَأ طْوَسَو
 2 286م 00-000-7 ٠

 ع
 و كرم وك 0 وم 000 و 2 نست كس < هَ و

 3 -. لل ل : 0
 2 يس رزلا هلاق امك توجولا مهمالك هيصفو « هبذنب الَو اذله بوجوب

 ل

 كالو ه7 7 7 20 7
 د

 «بْرّصلأب اَهْبَلِإ لْثَقلا ع عري عِضاَوَم ّيِهَو ؛َلياعَمْلا بتجي ُبْدَتِجَيَو و ؛ِكالَهل ىلإ

 مِلْسُم ربح .ةيرطت الق اًضيأ هجولآ يت ١ ؛حْرَفَو رن ِةَرْغْنَ ءبْلَقَك

 ِنِساَحَمْل ُعَمْجَم ُهَنَألَو 2ةْجَوْلَأ قَبل لق مُكدَحأ َبَرَض اَذِإإ 5 :مقدا

 ُههيوْسَت َفاَحُي الق ءاَيِلاَغ ٌةَطَمُم يَ «سأّرلأ فالخب هنْيَش رت معي

 <, «صيخلتلا» يف ٍرَجَح ُنْنَأ أ َلاَق 21908 :مَقَر هر ةَيْيَش يبأ ثربأ ئَوَرَو

 ٍنَع ءٌّيِدوُعْسَمْلا قيِرط ْنِم «ِناآْرقْل ماكخأ» باتك يف زينا رخب أ ذو يش 2 يبأ نْبأ ىَلِإ ُهاَرَعَو
__ 

2 

 ل

 نقصا ةَبْيَس يبأ ُنْبأ ُهاَوَر :ُتْلُق :*؟4 /* ْئِمَلْيَزلآ َلاَقَو ؛ٌعاَطِقْنَأَو ٌفْعَض هيِفَو ءمياقل
 ُط

 معلا

 ظل © 0 م سد ه2 ند ء 00 و مل م6
 هللا َيِضَر ركب يبأ نع «[ٌفيِعْض ُنيِدوُعْسَمْلاَو ٍمِياَقْلا ِنَع ّيِدوُعْسَملا نَع «ٌعيِكَو انئَدَح

 سأّرلأ يِف َناطْيَشلأ َّنِإَف !َسأَّرلأ برضأ :ٍدالجلل
 ةود- يأ 8 .َ 2 ا 00 فل هيرو 2 7 7 2 و 3

 ةيجلأك ءٌعَنْمَي اَم اًمأ .ةقيفَحلا ُهَباَِث دَدَجْن اَلَو ءد ملأ دَي ّدشت اَلَو

 1 0 6 5 32 ْثْيَحِب ِهْيَلَع ُبْرَضلأ ىَلاَوُيَو ءَّدَحْلآ دوصقمل



 نضض ينيبرّشلأ ب رطخلا ٌدَمحَأ ن نب دمحمل
9 29 9 

 [ ٍةَ يف ]لصف

 مَدَعِل ِتاَعاّسل آو ماّيألأ 1 لع َقَتَفب ْنَأ ُروُجَي لَ ؛ ليكْنَتَو ٌرْجَر لْصْحَي

 ؟ُةدْيَغَو ٌرواَجْلأ ٌقيِرَْتلا "”طبضُب اَمبَو ؛ ِدوُدُحْلا يف ٍدوُصَقَمْل ,ماليإلا
 ص امج

 نيطْوَس ذأ سك ٠ عفو هلم عَ لع يف لصيد ْماَمٍإلَأ لاق

 ْنَمَو للتي ْمَل نم عَقَوُهَل اَمِل أ وأ ملآْنِإَو دب , ل اذلهف موي لك يف

 . ٌمَصَألآ ىَلَع فكي ْمَل لل ا

 يف ٍناَحْيَّشلَأ هب َحَّرَص امك ٍدِجَْمْلأ يف ٍريِزاَمَتلَأَو د ةَماَقِإ ُهَرْكُيَو

 . ِءاَضَقْل بدأ
 هت

 اَعْوَشَو ؛ةّيفخ لَمْ ذخأ :َةَعَل َىِهَو ٍعاَمْجِإِلَو ٌّصّتلآِب بِجاَوْل

 هوما ال وُبَأ مَن اَمََو «يتأت ٍطوُرُشب هلم زج ْنِم اَملُ يم َُدْخأ
 يف مْطَقْلاَو هيد َنْيَب ِقَْمْلا يف ةَعيرَشلا ٍلْهَأ ىَلَع ")هب َكُكَش يذل َتيْل

 . يِمِرْيَجْبلَأ .فيرخت َوْهَو (طبضُي ْملَو» : خسلا ضْعَب يِفَو ءفلوُملأ طَخ يِف يِذَلَأَوُه )١( 3 ِ ؟ر هو كي هع رشا كيه كل و ركن

 . يم ريما . َلاَكْشِإ لَ اَهَيَلَعَو ءَلَكْشَأ َةَحْسُن ىَلَعَو «اهب») ُفْذَح ُبِساَنُمْلا (؟)



5-2 
 م سي اس

 32 اي عر م كر لس < همم عر
 يِراَبْلأ ةَّمْكِح ْمَهْفأَف ٍلاَمْل ا"9ةياقو اَهَصَحْرَأَو اًهالغأ سقتنلا ةياقو

 [ةناّيخ : َباَوَّصلأ َلَعل
 ا همس هس ترس

 َةَنيِمَت ْثَناَك َةئيِمَأ ْتَناَك امل :اَذنَه ْنَع َلِئس اّمَل ٌيِزْوَجْلآ ُنْبَآ َلاَقَو
 : ام ْتَناَح

 غش ساس ه8 سةر يف مس 2

 . قراَسَو ءهفرسو (قوُرَْسَم : ةثالث عطقلا ناكُرأَو

 0 ( :لاَقَف ءقوُرْسَمْلأَو قِراَّسلا ىَلَع رَّصتقأ ُفْنَصُمْلاَو

 امك (ًطئاَرّش) ةَرَش َرَشَعِب َلَب «(ِتِسِب) ٠ نفت نش ذ ْوَلَو َةَقِراَسِلَأَو (قراّسلآ

 َرَكَذ هنأ 0 اَم :اَنْه ٍطْرَّشلَآب ُهُداَرُمَو ءافرفَتس
 ص ريا لذ

 ار َقوُرْسَمْلا اَهَتلْمُج اَهتَلْمج
 و

 . هفيلكت ٍمَدَعِل بص 7 لق «(اًعِلاَب) فراس (نوكَي ْنَأ) : 5

 .ركذ اَمِ َنوُنْجَم مْ اف «(ةقاع) َنوُكي نأ : : يِناَّثلأ ()
 8 و

 َوُهَو (اًباَصِن َقِرْسَي ْنَأ) . ِناَكرَألا نم ُهّنَأ هَل ُراَشُمْلَ َوُهَو :ثلاّثلأ ()

 رس

 مع 31

 :مقرا ٍمِلْسُم ِرَبَحِل ْمُهّزْرِح َدَحَتَأ َةَعاَمَجل ْعْيُولأ ن ؟ ِدلَو ءزثكأف رانيد عبر

 َنوُكَي نَأَو «ءاَدِعاَصَم ٍراَنِد عُبُر يف الإ قر اس َدَي اوُعَطَقَت آل» 4

 . « َطَئاَرَش ٌتِسِب ) : خَسْلا ضَْب يف 00(

 . يمر يجمل . الامل َُئاَبخ اَهَصَحْرَأَو» : : ةَحشسَن يف قفز



 ١ ينيبرشلا بيطخلا دَمحأ نب دمحمل

 يِف ناك ْنِإَف «ةقيِقَح ٍرانيِد عُيُرِب َسْيل َشوُسْعَمْلا َعُبُرلَ َّنَأَل ءاَضلاَخ

 . ٌعْطَقْلا بَجَو ْصِلاَح ٌعْبُر ٍشوُشْعَمْل

 َوُه ميوْقَّل يف َلْصَألآ َّنَأل ؛راتيد ُعْبُر ُهَْميِق اَم رائيَدلَآ عُبُر ٌّلْثِمَو
 ثقب ُرْيئُتَو هب ْثَمَوُف اَهَرْيَغ وأ َمِهاَرَد َقَرَس َْل ََح ْصلاَخْل ْتَهَّذَلأ

 قي مل َكِلذ َدَْب ةئميق ْتَصقَت لق .ٍزْرحلآ ّنِم جاَرْخإلآ َتْقَو (راَنيِد حُب

 وأ ءاكوُبْسَم رايد عبر َقَرَس ول بوُرْضَمْلآب ريت يَ ميِوْمَّلأ َّنَأ ىَلَعَو ُمْطَقْل
5-9 
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 َرْيَغ ُهاَواَس َْنِإَو ءوب مق ا اَوُرضَم ابر يِواَست ال ٍةَضاَرفك ُهَوحَت وأ ءابلح

 لَو . ٍبوُوْضَمْلِل ْمْسَآ َوُهَو ٍاَنيّدلآ ْظَْل رَبَحْلا يف َروُكْذَمْل َّنأل ءبوُوْضَم

 هال يِذلأ نول ىلإ اظن ْعْيُر ِةَعنَصلأب ُهّئمبِقَو «عْبُر نو ُهْنْزَو مئاَحب ب ٌمَطَقُي

 ذأ لكأب ٍباَصِي ْنَع ززجْا َنِم هجاَرْخإ لبق َصَقناَمب الو ءٍبَهَّذلا يف لِ

 كوت ٌرتْشأ ِنْيَباَصِن َنوُد اَمب الَو ءاَباَصِ جَرْخُمْلا ٍنْوَك ِءاَمتْنال ٍقاَرِْإَك ءهِرْيَغ

 يف نو بت عطْفبو باص قرني مل امن انا «وجارخإ يف نأ

 ٍدْضَعِب ٍززح ْنِم اًباَصن َجَرْخأ هنأ «قراّسلآ ُهلِهَج ْنِإَو ءباَصن ُماَمَت ِهِْيَج

 آل اًسوُلُف ُهَنَط ٍباَصِنَو هِتَمِصِب ٍلْهَجْلاَك ْدثَوُي آل هسنجب ُّلْهَجْلَأَو قرصا
2-9 

 هه
 هل

 0 ء ابج ا
 ١ 5 35 ع

 بَ اًرَوحُم َسَِل ام رسب َمطَق الف (هِلدم زج ْنِ) ُذُخ أي ْنَأ : ٌعباَرلأَو

 اًميف لِ ةيِشاَمْل 0 : 117١037[ :مْفَر 3/8/4 ْنَِققئَبْلا] َدواَد ىب

 م هو

 . ٍصِلاَخْل ٍبَهَذل َّنِم ٍدِحاَو ماَرغ ِةَميِقِ راني ُعْبُو ُرَدَعْيَو (1)
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 َمِكْحَف ززجلا َّنِم هِذْخَأ ٍةَرطاَحْمِب ْمظْمَ ةَياَِجْلآ َنألَو ؛«ُحاَرَمْلآ هاو
 (90هعسْسب ُهَنَكَمَو ُكِلاَمْلاهأَرَج اَذِإاَم يفالخب ءاَرْجَر عْطَقْلأِب

 َعَم ِهِعِض بيزت ةاَصعْوأ امك «ماللا ٍرْسَكَب هَل طاح ُنوُكَي ُراَرْحِإلاَو ْ

 وَمن اَلَو عّْشلا يف َدَحَ هَل هَنإَف «ُفْرْعْلا جلا يف ُهكَحْمْلاَو هَل ٍظاَحِل
 فالتخأب ُْفِلَبْخَي ُهَن أ كَم و ِءايحِإلَ ٍضيَْلاك ٍِفْرْعْل ىلإ هيف عج

 هل

 ٌنوُد ِتَفَو يف اًرْرِح ميدل نكي ْلَقَف ِتاَْوَألَأَو لاو َوْحَكلأَو لالا

 هْفْعَضَو ِناَطْلُسْلأ وَ اًَهِداَسْفَو ساّنلآ ٍلاَوْخ ا حالَص د بّسَحب ءٍتَقَو

 ُرْرَح اَْتَمُصَو ءِراَد ةّصَْعَف ؛ُهَل اًعيَضُم ُبِحاَص اَض ُكَعي ال اَمب ُِلَرَعْل ُهَطَبَضَو
 َوْسَألَآَو ٍتاَناَحْلأَو روُدلأ ثوب ة: جف اهي اََأ ءِباَيِئَو ِةَينآ سيِسَح

 ٍدِجْسَمك َءاَرْحَص وتب ٌمْوَنَو ؛اًمِهِوْحَنَو ِدَقَنَو يلح ٌرْرِج ْنَرْخَمَو ةَحيِنَمْل
20 

 سوت َُعُي ايف ءدسَوَت يف ُهَلَحمَو ؛هل ذر ُهَدَسَوَتَْلَو عَ نَلع عواَش وو رس طا »
 اَمَك ُهَل اًرزِح ُنوُكَي اَلَف ءٌدَمْوَج وأ ٌدْفَت هيف اًسيك َدَسَوَت ْنَأَك لَو هَل اًرزِح

 هنأ اَكيَشَ انكيَسَف اًعْيَس ٌبَصْنأ ِنِإَو هَل هبقتب ِءاَعِو ْنِم ٌبَصْنَأ ٍباَضِنِب ٌعطْقُيَو

 ؛َكِلذِل يَا يف متن نيف ُهَجَرْحَأ ٍباَصِنبَو ءهِزْرح ْنِم اًباَصي َقَوَس
 َمْطَق اَلَف ئَرْخأ ٌةَقرَس ٌةَيِناَلاَف ِزْرحْلآ هد اَعَِو ءِكِلاَمْلأ َُلِع اَمُهَنْيَب َلّذَحَت ْنِإَ

 باَضِن َنوُد اًهيِف ُجَرْخُمْلأ َناَك ْنِإ اَهيِف



 ؟معا ٌىنيب سلا بيطخل لا ّمحأ نب دمحم

 هيف ُهَل َكلُم ال

 َمْطَق الق «قوُرْسَمْل : ْيَأ ؛(هيف هل آ َكْلُم آل) قِراّسلآ ْنْوَك : ُنيِماَخْلأَو

 ُهاَرَتْشَأ ام قّرس ْوَلَو ءاَرَجَوُم وأ وهزم َناَك َنَِو هِيَ ديب يل هِلاَم ةَقِرَس .

 ُهَبََّنأ اَم َقّرَس ْوأ ءراَْلا َِمَو يف أ ءِمّلآ ميل قولو وري ين
 ميِلسَت َدَْب َرَحآ الاَم ارش ام َعَم َقَرَس ْوَلَو ءاَمهيِف ْعَطَقُي مل هِضنَق لِ

 ِتْوَم َلْبَق هب ُهَل ئَصوُمْلأ َقَرَس ْوَلَو .قَضَْرلآ' يف امك ْمَطَقُي مَ نمل
 .ٍنيئوولأ يف عل لوْ لو ُهدْعَبوأ «يِصوُمل

 طوول ذو دب ْمَل َلوُبَمْلا َّنَاَف ئكوألا ام

 .ِتْوَمْلأب لصْحَي ال اًهيف َكْلمْل كلا َنأ ىلع ام ةينلا يفاث امو

 دكهم ءضقلا ليو لولا ةخب يهاب علم لأ مذ دق :ليق نإ
 ؟َكِلَذَك اَنْ

 يف هفالخب هْنِم ِيُكَمَت عم ٍلوُبمْلاِمَدَِب ٌرَصقُم هَل ئَصوُمْلآ نب : َبيِحْأ
 . انه ْدَجوُي ْمَلَو مَن َدِجو ُلوُبَقْلآ اًضْيَأَو ضيقا َنِم ُنَكَمتي آلْذَ دق ُهَنِإَف ؛ةبهلأ

 مل ءاَرَْملل ّيِصَوْلاَو يِصوُمْلا ِتْوَم َدْعَب ٌريِقَق هب ئَصوُمْلأ َقَرَس ْوَلَو
 ُننَعلأ ُهَقَرَس ول ام فالخبب ِكَرَيْشُمْل ِلاَمْلأ َةَقِرَسَك ْمَطَقُي
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 ثزإي ُهَضْعَب ذأ َقوُرْسَمْلا َقِراَسل َكَلَم ْوَل :ٌهيِبْنَت
 باَصِن ْنَع ِزْزحْلا يف مَن وأ ءِززحْلا َنِم هِجاَرْخِ

 . ْغطَقُي مل هِقاَرْخِإَك



 « عاَجش يبأ ٍظاَفْلَأ ّلَح يف عانق ١ 0م

 وب 3 وو م أ "مد كَ

 هنم قوَرَسَملا ِلاَم يف ةّهْبش الَو

 وّسأو ي 6 وك 7 < © م 00
 .هكلم الإ جّرخأ اَم هنألف نيلوألا ىف ام

 اًباّضن ززحلا نم جرْخُي مل ةنألف ةّيناثلآ يف اّمَأَو 1م 0 : هَ ننس تا مَع

 د 6

 0 نعال يَ

 آ وَأُذ هنأ اَمُهُدَحَأ َقوُرْسَمْلا ئَعَدأَو ءِنْيَب َءاَصن لَكُم ٍناَنْثَأ َقَّرَس

 رق ُهَنأل «ٌمَصَألآ يف ُرَخآلآ َعِطَقَو د اقل يما لشن حز هي
 هه

 هن كري الام هكيرش رح نم قَرَس إو «ويف هل ةهْيش ال باَصي فرس
3 

 ٌةَهْبُش َكِلْذَو ءاَعِئاَش مَع ِءْرُج لك يف ُهَلَنأل «ةئيِص بص ليصلك ذإو هب طم لَ

 ةَكَيْشُمْلا ةَيِراَجلأ َنِطَو ْنَم هَبْشَأ

 (ُهْنِم ٍقوُرْسَمْلا ٍلاَم يف ُهَل ةَهْبُش اآل) قراَسلآ ْنْوَك :ُمِداَسلَأ ()

 ُمِكاَحْلا َحَكَص 0 م َنيِمِلْسُمْل ِنَع َدوُدُحْلا اوُيَرْدأ» :ٍِثيِدَحِل
 ُيَناَمَسلآ َلاَق :الِئاَق ْيَِهَّذلآ ُهَبَّقَعَتَو «ٌحيِحَص :َلاَقَو ءاَعوُفْرَم 216 :مُفَر 47/4] ٌةَداَنْسِإ

 ُيَقْشَمّدلَأ دايز ُنْب ُديِرَي :َلاَقَو ءاَعوُفْرَم ١574 : مقر 8*2 /4 ٌيِذِمْرَملأَو ؛ ٌكوُرَْم ٌيماَش ِداَيِز ْنْب ُديِزَي
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 : مكر 51١١., /0 ةَبيش ىبأ نِياَو ؛ ؛ٌحَصأ َف ةوُقْوَمْلأَو ءاَفوَقْوَمَو اعوفرَم َيِوُر هنأ ٌركذو .«فيعض

 ُيِمَلْيَدلَأَو ؛85 /؟ ٌَيِْطَفَراَدلأَو ءاَعوُفْرَم :١١88 : مْفَر 39/4 ُيقَهَْلاَو ؛ىوختب اًنوُقْوَم 7

 ََقََس رس ْنَمَك ٠ كّلُمْلأ ةهئش يش َكِلُذ يف ءاَوس [م*1 /0 ُتيطَخْلاَو 7 :مقَر 0١



 َقرَسك لحمل ُهَهبْش ذأ عزم ذأ هِلْضَأ ُكلُم وأ ُهُكلُم هنأ هْظَي ٍةقرس نوط لع امدح نعك لاقل ةهيش وأ هناك نو باك
 َنِم اَمُهَنَْب اَمِل َلْفَس ْنِإَو هع ِهِعْرَذ َلاَم ٍلوُصُألا ِدَحَأ َْأ ءهِلوُصُأ ٍدَحَأ َلاَم نْبالأ
 لك َلاَم َنَألَو َنيِرْخَأتُمْلا ُضْحَب ُهَنَحَب اَمَك اَمُهْنيِد فلتخأ ِنِإَو داَحّتالأ
 ٍلاَمْنأ َكِلَذ ٍةَقِرَسِ ْهُدَي َعطقت ال نأ اَهْنِمَو ءرخآلا ةجاَحل ٌدَصْرُم اًَمُهْنِم

 َحّرَص امك اَقبقَر ْمأ ار اَمُهْنِم قال َناَكَأ ٌءاَوَسَو «براقآلا ٍرِئاَس فالخب

 مدع ةَمأ ُقيِقَرلأ ٌىِطَو ْوَل هنأ ْنِم م ٌةوُركذ ام ُه أ اديَوُم اَهَمت ْيِفَكرَزل :١

 نب هاَكح اَمك عامل ِِيَس َلاَم قيَِو فرس اضف لَو « قهيّشلل دكت
 ٌنقلَأك ٌضَعَبْمْلاَو ِدّيَس ِدَيَك ُهْدَيَو ءَةَعَنَتلا قاقْشتْسأ ةَهْبْشِلَو 0
 2 0 ا 9 1 ا ص ل

 . ناك ريصتيف زجعي دق هنال «تتاكملا اذكَو

 ا

 ع

 الضألا مفي ال امك «ةقهو هب علي ال ياتب مطفي ال نع :ةداق
 الَو ءِرشآلا لَم فرس اًمِهِدَحَأ نيف 0 ٍةَر ُعطَقُي آل سكعلأبَو ء عزفل أ ٍلاَم َةَق رسب

 ٌرُخْلأ هِضْعَبب :+ب نَعبلا َكَلَم ٍلامب الو كم امِلهئاَكُم لاَم كرس ,ُدّيَّسلَأ ٌعطَقُي

 َراَصق هدب عيمججل ةَفيِقحْلا يف هيب هَل ان 3 ُئِدْرَواَمْلا هب َمَرَج اَمَك
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 نم اَذَكو «َطََي مَ يَ زي ٍدْقَي ْمَلَو ءِطْحَقْلأ َّنَمَر اَماَعَط َقَرَس ْوَل :ٌءوُرف

 نبأ ُهَحَجَر اَمُك َقَرَسَم ِهِرْيَغ ؤأ ِءاَرِشِل ٍتوناَح وأ ِراَد ىَلِإ ٍلوُحّدلَأ يف ُهَل َنِذ



 000 اا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يتلا نبل للا اال اي اني اي نت ل م يل ل ل ب يل للا ل وى لا اال اكمال كل ول م وما واى ل ا م ا اا ن3

 م ُمُعِل ٍدْيَصَك ءامِهوْحَنَو ٍشيِشَحَو بطَح ِةَقِرَسِب 0 ب ٌعطَقُيَو يرحل

 ةكاَوَقَو سي سيرهم فلل ضم رسب عفو ؛ لضألا ةَحاَبُم اَهنَْكِل و
 هب ّقَلَعَتَي اَمَو ٌنوِعْرَش ؛ ملح ٍببُكَو فَحضُمَو بارو هامبو كِل وق

 8 يح
 ١

 َوْلأ موف اًحاَبُم اًعِفاَن ْنكَي ْمَل ْنِإَف ءّرَم امل حاَُم عفان ٍرْعِش ٍبْشكَو -_ يع

 .اَلَف لِإَو «َمِطَق اًباَصِ اَغَلَب نإ

 ٍةَقرَسلأ ىلع الأ حْنفب ٠ .ةَركْملآ مطفي الف ءاَواَتْخُم هوك : : باسل

 ٍءاضْيُأ ءاَمِرْسكب ٠ .ةركملآ ُمطَقي لَو .ِنونْجَمْلاَو يصح ُهْنَع ملقلا فر

 امل امل ُهَل هِرْكُمْلآ َمِطَق اَهِرْيَغ وأ ِةَمْجْعِل ِرّيَمُم مم َرْيَغ حْئملاب م ُهَرْكُمْلا ناك ْول ْوَعَ
10 

 0 38 ا

 ُطقُيَو ايلا ِمَدَعِل يب زح طفي الف ءواكشأإ متل هوك : ُنِماَتلَأَو

 .علمجإلات مينشلا لتي هلآ مم اَمأ .ّيَمَْو ٍمِلْسُم لام ٌيَمِذَوٌمِلْسُم
 هم ٌموُصَْم هنأ :ِروُهْشَمْلا ىلع يملا ٍلاَمِبُهْعطَ ُةْعطَف اَمْأَو

 ةةاققلا عطا امك يؤ ٍدَهاَعُم ٍلاَمب ٌيّمِذ اَلَو مِن * ملفي كَ
 يزل أت اكشملا يم ل مين ْوَأ َنّمِذ ٍلاَم ام ٍةَقِرَسِب ُنَمَوُمْلَ

 َةَمَرَتْحُم ْوَلَو اًرْمَح نمد أ ٌهِلْسُم جَر َرْخَأ ْوَلَف ءاًمَرَتْحُم ُهَنْوَك : ٌعِساَتلَأَو



 ها. د. ادم د. د عار ثا ام دو د. د هأدفو ده د. اه ده هاو هاه عاق ده هى ياه هم وا. عاهد. ده.اوأ و ده هاه ده هاه هاو او و هاه ها اهاه

 02 و هه 6 عمرو 3 6 0 86 لمس مصرس

 َرْيِل َرِكذ اَم ْنأل «َعطق الق ْْبَد الب ٍتْيَم َدلِجَو ءىَنَتقُم ْوِلَو اًبلكَو اًريِزْنِحَر
 هور و 077 م6 -

 2 سرس سكك يي 2 - 00 ا و 85 وق ست بي 0

 وهو هجرخأ مث زرحلا يف قِراَّسلا هغّبد ول ئتح هب عطقيف غوبدملا اّمأ ؛ِلاَمِب

 ُهْعَبَد 0 ا .ةقرس باصن يواسي و 8 و معثسأ؟ وع 0 8 6 و و نام م 20 0 < مو
 18 ست وعم 8.

 اسير ب جلا نم هجاَرخإ ل :َوَو هْيَلَع ُهَدَي ٍقِراَسل عضَو

 هيف َءاَنِإ َقَرَس اذِإ امك ديف ُهَل ةَهْبَش ال ززج ْنِم اًباَصِن َقَرَس ُهّنَأل هب ّعِطَق

 ُهُدْيَغَو ُيِدْرَواَمْلآ ُهَلاَق اَمَك قاَمَتَأب ٌعطَقُي ُهَنِإَف ءُلْوَ

 وأ هلوُحُدب اَهَريِيْغَت َدَصَق اَذإ اَكَأ ةَقِرَّسْل َكِلَذ جاّرخإب َّدَصق اذإ اذنه

 0 ذأ نأ ي اَهَجَرْخَأ ٌءاَوَسَو ءَمْطَق لَ اَهِجاَرْخِإب

 ٍبيِلَصَو ٍمَْصَو ٍراَمْزِمَك ءِهِرْسَك ىلَع ٌعِرَشلآ طْلَس اَم ِذخَأ يف َعطق الو

 ةَقاَرإك ةَهِيَش ةهبش َراَصَف ّيَلِإ ٌبوُذَنَم ةَبِصْعَمْل هَلاَِإ ىلإ َلّصَوَتلَأ َّنَدِل روُيْدُطَو

 اَذِإ اَذنَه ءهِزٌرِح نم اًباَصِن َقَرَس ُهَّنَأل ءٌعِطَق اًباَّصِن ُهُرَسَكُم َعْلَب ْنِإَ ءِرْمَخْل
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 9 رس سس رس ل

 ّعطق الف ٍريِْغَت رسبت هت هِجاَرْخِإب َدَصَق ْنِإَف 0ةّضْوََرلآ» يف امك َرييَْتل َرييغَتل ٍدِصقي مَ

 هب عاطتنالآ لحي ال ام قس 8 ؛ طق يم وأ ٍمِلْسُمِل ٌنوُكي نأ َنْيَب قزق لَو

 َّنل دبل ِءاَنِإ ةَقرَسبَو ءاَباَصِن ُمُلبَي اَطْرِقْلاَو ٌدذجْلآ َناَك اَذِإ ٍنُكْلآ َّنِم
8 1١ 
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 5 اأعا ١01 وسلا

 9 ع 030
 (ا
 عع 5

1 
 وْلَو ءِرْسَكْلاِب ُهَرِهْشُيِل زحل هةر .::



 ما. اد.ث د. د... اها. ها. ده .٠ ف ده ده فاه هو ف دى قه يه د. ده د. دو ده و واهو هو واه هاه ا. دوا. .اه أو و ا. اةاه هداه

 ءةجّرخأ مث ءززجلا يِف ٍدقنلا َءانإ وأ ءةَوْحَنَو َروُبنَْطلَاَو رمخلا َءانإ رّسك
 صا 6 - 2 يب و

 .حيحّصلا مكخك ءاَباَصِن َعلَب نإ َعطق

 كةَضْوَرلَأ» يف ُهَلاَق امك بوق اًماَت ِباَصْتلأ يف ِكْلِمْل هلأ ْنْوَك : ٌدشاَعْلاَو
4 7 9 0 00 

 ام ٍرِئاَس آلَو ءِلاَمْعِتْسالِل ِةّدَعْمْلا ٍدِجْسَمْلا ٍرصُح مق رسب ميسم غطي الق
9 

03 

1١ 

 ا

 هيف ُهَلَ َنيِمِلْسُمْلا ةحلضمل كلذ َّنَأل هيف ُجَرْست َليِداََق اَلَ «هيف ٌُنْشَرْفُي

 .لاَمْلأ ِتْيَب ب لامك ٌّنَح

 ةنيزلأ ٌرصخ (ةَدَعْملا» : :ب َجَرْخَو

00 

 «يِرَقُمْلأ نبأ ُهَلاَق امك اَهيِف طيف هن

 ٍدِجْسَمْل طاب َنوُكَي نأ يبي ا اْسْمْلا» :بَو

 ِعْذِجَو ٍدِجْسَمْلا باب فرس ُهِلُْمْلا ْعُطْفْيَو .لامغتْسالِل ِةَدَعْمْلا هرْصُحَك
 0 و 3 2 هم | 1 يأ

 َعذجلاَو .ريمغتل تاب يف يدق فوفو روسو رو

 ْنِإ ةَبْعَكْلأ ُرْئِس م اذلهب ٌّقَحْلَيَو .ٍليِداَعْل يف ةهيشل مَدَعِلَو ةَراَمِعْلل ُهَوْحَنَو

 طي نإ َكِلدَك رمل ثم َنوُكي ذأ يني ٌرّرْخُم ٍذيَديِح ُهّنَأل اَْيَلَع طبيخ

 .هْيَلَع
 م.

 همم

 يِوَدك ٍةعِئاَطِل َررَْأ نإ َرظْن ءاّكيَش ٍلاَمْل ِتْيَب ٍلاَم ْنِم ُمِلُْمْلَأ َقَرَس ْوَلَو
 - ءوك ه2 2 ىو" 7 2 00 2

 ةقئاطل فَ َنِإَو «َعطَق ا عرف وأ هلأ وأ مَّن َناَكَو ٍنيِكاَسمْلآَو ىلا
 و مسا وع أ 0 000

 مل نَِو ل يف هيجل ؛ عطف ُهَعْزف الَو ُةلْضَأ الَو ْمُهنِم َوُه ني
 د ها نع 1 تاك ْناَف ةفئال ها
 اًريقَف َناَكأ َوَس هحِلاَصَمْل ٍلاَمَك قوُرْسَمْلا يف ٌقَح هَل ناك إف ةفئاطل ْرّرفي

 يف شب ذ دق ْوَأ ِنْئَبْلا ٍتاَذِل ٌمِراَغ وأ ٌريِقَف َوُهَو َةَقَدَصَكَو ءاَغ



 001 ٌينيرْغلا بيطختلا مح نْب دّمَحُمل

 دَق َكِلذَّنَأل ءّرَم اَمَك اع َناَك ْنإَو ءاَفَح ُهَلَنَدلَف ئَلوُألآ يف اَمأ «ِنْيِئَلأْسَمْل جا
 نم ُريِقَمْلاَو ُيِنَعْلا هب ُعِقََيَف رطاَنقْلأَو تاَطاَبَرلأَو ٍدِجاَسَمْلآ ة َراَمِع يف ٌفَرْضُي

 قالو كِل مطفي يملا فالي «موي نمو كِل َنيِمِلْسُمْل

 ٍطْرَشِبَو ٍةَروُرَصلل ِهْيَلَع ُنَقُْي اَمَنِ 2 ؛ٍةَجاَحْآ دع لع مامإلآ قاَقْنِإ لِ

 ٍرِطاَنَمْلاِب ُهَعاَفتنأَو ءِناَمَّضلا ٍطْرَشِب ٌرطْضُمْلا ىَلَع ُقَقْنُي امك ءِناَمَّضل

 ٌقَحِب هِصاَصِتْخال آل مالْسِإلا ٍِراَدب طاق ُهَنِإ ُثْيَح ْنِم ةيِعَبَتلاِب ِتاَطاَبَرلأَو

 مل ْنِإَف ئَم ل ُمَطْقُي الَف ِنيَبْلا ِتاَذِل اًمِراَغ وأ اًيِزاَغ َناَك اَذإ الإ هِقاَمْسِتْسَ

 [ةَهبّشلأ] ةيِعَبَتلأ ِءاَمبْنال عطف ّقَح ٍلاَمْلَأ ٍتْيَب يف ُهَل نكي

 نإ نطفي مل ةءارقلا ىلع توقؤملا فحضُيلا نصخش قر ول:
 .ُهْنِم مّلَعَت اَمَبر هنأ ءيِراَق ريع َناَك نإ اَذَكَو ءاَّح هيف ُهَل َّنَأل ءاَئراَق َّناَك

 ُمَطَقُيَو ؛َنيِرِضاَحْل عاَمتْسال هيف أرقي ْنَم ىَلِإ ُهْعَفدَي زأ : ُيِشَكْرَزلا َلاَق

 تاَهجْلأ ىَلَع اًقوُقْوَم الاَم َقَرَس ْوَلَو .ٌرَرْحُم ٌلاَم َُّنأل هِرْيَغ ىَلَع ٍيفوُقؤَمِب
 بَ ُهّنأل ايم َقِراَسلأ َناَك ْنِإَو 'ْغطقُي مَل ٍرْيَحْل هوجو ىَلَع ذأ :هَكاَعلأ

 هوك

2 2 

 َّيِهَو فرس َوُهَو َتِلاَثل َّنْكدلآ َكَرَت ََنَصُمْلآ َّنَأ َمَدَقَت َذق :ةيبْنت



 َدِهَتْخُم اناَيِع ْذْحََي ْنَم :َوُهَو ءٌبهَتْنُم آلَو ؛ِكِلاَمْلآ ةئباَعُم َعَم ِةَبَلَع ِرْيَغ نم
 ِسِلَتْخُمْلا ىَلَع َسِْيَل» :ْثيِدَحِل ةَيراَعَو ةَعيِدَو ُرِكنُم آَلَو ؛ِةَبلَعْلاَو وعلا ىَلَع

 َلاَ ىدح؟ :مُفَر ىدك ١/ جلع نب ٌيِذِمَرتلا ُةَحَكَص (ٌمطَف ِنْئاَحْلَأَو ٍبِهَتمْلأَ

 قت ْمُهَنْيَب لتعمل ْتْيَح ْنِم َقَّدَقَو ء[ٌتاَقث ُهلاَجر ر ٌحيِحَص ٌداَنْسِإ اًذنَه */1١77: ُيِريِصوُبْل

 للا عرفت كلم ننال ياا أت قرا ذأ .قراشلا نت

 1١ ا ُهلاَق اذك . ِهِرْيَغَو ٍناَطَلُسلب ْمُهُعْنَم ْنِكْمْيَف ءاَناَيِع َُتوُدِصََي ِءالُؤَ

 هل اَرْجَز

 ريو ا

 دخلا ُدِصْقَي آل ٌدِجاَجْلاَف الِإَو .بلغألا ىلع مك ادن َلَعَلَو
 0 باَلأ م عوف هِرْيَغب و ٍناَطَلُسِب ُهُعْنَم ُهْحْنَم ْنِكْمُي الق ءاَناَيِع هدوُحج

 . باكا ادله يِراَقِ ةَيَمك هَنَْكَذ اَميِفَو ءُتاَطوُمْمَمْلآ اَهِْكذ ُلَحَمَ
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 2 تي 5 51 1 1

 اوُمطَقاَم » :ىَلَعَت َلاَق «(ىنُبْلا» .قراتلا :ْيأ هدي َعَطْفتَو) لس هج مر
00 

 هكاَمُيَناَمْيَأ أوُع طقأف م اًذاَش َىِرَكَو ا 34 ةيآلآ /ةَدِئاَمْل ٌةَروُس 4] «اَمُهي مهيدي 5

 تناك ٍكَو عطَقلآب ىف و .اَهب ٍجاَجتْحال يف ٍدِحاَوْل ريَخَك ُةَداَّشَلأ ءءاَقْلاَو

2 

 ليِكْشلا َضَرَعْل َنلَو ٠ ةيكلأ ٍموُمُعِل اَهيَدِتاَر وأ عباَصألآ ة ةَدِقاَمَك َةَبيَِم
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 يل لاي قوس وأنما كات لع يم ُهَنِإَف دَوَقْلا فالخب

 او دَحِب حب تيار برش وأ نول امك ٠ بّبّسلَ داحتال

 4 أ

 لَ مجالا دفع دفعنا :دهاَظ َّوُه امك ءاَهَدْيَغ َكِلَذ يف دبل دَيْلَاَكَو



 ا ينيبرّشلا بيطحلا ٌدَمَح نب دمحمل

 . ئَرشُيلا هَلْجِر ْثَعطَق اُئِناَث َقَرَس ْنِإَف , عوكلا , اصْفَم نم
 6ع 2 م 47

 لجو ْتَعُ اًعباَر ق 70 َرَس ْنِإَ « ئَرْسُيلأ ُهَذَي ثتعطق اثلاث قَرَس

 ٍلِصْفَم يف يذل مظعلا :َوُه َّوُهَو ءِفاَكلأ ّْمَصِب (عوكلا ٍلِصْفَم ْنم) اَهِعّْطَق

 ًِش وبل عوشزكلا ُهُمْسأ َرَصْنِخل يِلَي اَمَو :َماَهْبإل يي امم فكل

 ةَعوك فرعي ال ْنَم يعل مُهلَق هم ءِلْجَرلأ ماَهْبِإ لضَأ َدْنِع يذل ْمِظَعْلآ

 نموا ات ينل لعل أ ام هابل يِرْذَي ام : يأ . وأ نم

 ٍلاَمِدْنَأ َدْعَب اطر ُهلْجِر عطا ُهاَنْمُي مق َدْعَب (انِناَث َقَرَس سد

 ٍقاّسلأ َّنْيَب يِذَّلأ لِصْفَمْلا َنِم عطف :كالَهْلأ ىلإ يِلاَرَتلَأ يِضْْي الت ئمُبْل

 .َكِلذ يف عابتإل مدل

 تم

 َدْعَب (ئَرْسُيْلا ُهُدَي ثّعطق) .ئ هلْجِر طق َدْعَب (اًِلاَث َقَرَس ْنِإَف)

 . كَم اَمِل [ ارنا هلجر لامي

 َدْعَب (َىنْبْلا ُهلْجِر ثعطق) . ئَرْسُيلآ ِهِدَي عطق َدْعَب (اَعِباَر َقَرَس نِإَف)

 ٍث مي وَبلا ُيِعِفاَّشلأ ئَوَر امل ففالخ ْنِم َمطُق اَمَّنِإَو رم اَمِل ئَرسُبْلا هِي ٍلاَمِدْنَأ

 نإ قراَّسلأ نإ : ريما لمْلاب يفنشلا َنَِوْهَو مَ ب هر : َلاَقَو 3/7 هةّيَلِحْلا» يف

 ُهَدَي اوُعَطْمَأَف َقَرَس ْنِإ مث ءُهَلْجر اوُعَطْفأَف َقَر رَس نإ مهدي اوُعَطْقأَف َقَرَس وَ

 هْيَلَع َةَعَفَْمْلا نسج توق اليل ُهْتَمَكِحَو .«ُهَلْجِر اوُعَطْفأَ رس نإ م

 . قيرطلآ عْطَق يف اَمَك ُهَتَكَرَح فْحْضَتَ َفْعضَتَف

 م



 لح ين عافإلا» 1

 . اَرْبَص لتقُي : ليقَو . رّرُع َكِلْذ َدْعَب َقَرَس نإ

 ىَلَع (َرّرُع) .ةَعَبرألا ِاَضْعأ عطَق دب َدْعَب :ْيأ «(َكِلَذ َدْعَب َقَرَس ْنِإف)

 ْتْطَقَس 0 امك ٌريِزْعتل لإ َرِكَذ ام َدْعَب , هلاكت يف قبب ٍّ مل نال ٠ (روُهْسَمل

 ٍنَع ُماَمِلأ ه ُهاَكَح اَم اَذَهَو (َلَتقُي) َلَب اًريِزْعَت ذِي ٍلئتيِح ُهَوْجْرَي آل ( :ليِقَو)

 : مكر َدُواَح وّبَأَو ؛ 994 : : مقر « ُيَباَسَنلَأ] ٌةَعَيْرألا ُهاَوَر ِبيِدَح يِف هدوُرَّول ميدل
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 هت آ

 : (ةَضْوَوْلَأ» ىف لاق

 اسما

 . نهتنأ .َرَخآ ببَسِلَو نك
 ْتيَصْمْل ُهَدَيَقَو ُفاَرَت اَمَك < ٍميِدَقْلَأ ٍنَع وقل ادم ةَياكِح َقَلْطَأ ُماَمِلَو

 نم داو مالك يف ب كيل َدْمَي ُهَرَأ ْمَلَو : هيِحِراَش ٌضْعَب / خب لاَق . ارم ٌوبَص) هوك

 هب دق ام َلَعلَف مهن ام هماَلَك ىَلَع ْتْفَقَو ْنَم ُهقَلْطَأ لب هَل ُهَل َنيِكاَحْلَأ ةّمئَألَأ

 هه نيزتألا لك لع هب ْرَفْظَأ ْمَل فَلَس هيف ُهَلَوأ هفْدَصَت ْنِم ْتَصْمْل
 'هَتنأ .ردصَملا ىلع توصنُم

 ُهَسْبَح اًرْيَص و «ٌُنْبَحْل ةَعْللَأ يِف ُرْبَّصلأ : (هبيِلْهَت١ يف ف ٌيوَونلأ لاق

 سبح اذ اًرْبَص نلف َلتق : ُلاَقُي : «هِجاَحَص١ يف ع ةزجلا زق قفار



 7-5 ٌينيبرّشلا بيطخلا َدَمَحَآ نْب دمحم

 َيِعَدَي ْنَأَك ؟اآل وأ ٍةدوُدْرَمْل يملأ ةقرسلا يف عملا ْتْبَْي لَ : مَ

 ؟َفِلْحَبَف يِعَدُمْلا ىَلَع َّدَرَْق د ِنيِمَْلأ نع َلَكديَف باَصِن ةَقِرَس ٍصْخَش ىَلَع

 َةَدوُدْرَمْلا َنيِمَيلأ َّنأل . مطقلأ ُبِجَيَق اهب ُتْيْني تكي هنأ ىَلَع «حاَهْنِمْلا» يف ئَرَج

 5ك ةَضْوَرلآ» يف هب َمَرَج يِذَلآ اَمُهْنم لكي ُبِحَي ُْطَقْلآَو « مل وأ رارْثإلا

 يف هْيَلَع ىَشَمَو ءْئَواَعَّدلَأ نم نيم يف ِثلاَّثلأ بابل يف «اًهِلْصَأ»

 يف َمْطَعْلاَّنأل ُدَمتْحُمْلآ َوُهَو ءاهب ْعَطْقُي ال ُهّنَأ انه «رهصلا راحل
 يِذَّلأ ُباَوَّصْلأَو ؛ُبَمْذَمْل ُهَنِإ يرد َلاَق ّلَب ٠ ؛ىَاَعَت هللأ ٌقَح ِةَقِرَسْل

 ُلاَمْلأ اَمَأَو . عْطَقْلا ىَلِإ ةبْسّتلآِب فالخلا اًَدَمَو باحْضألآ ُروُهْمُج هب َعَطَق

 دع دع د

 ٌراَرْكَت ْطّرَبْشُي الَو :ِهِلْوعب هَل َةَدَحاَوُم قِراّسلآ اًرإب ةَقِرَسلأ ٌمطَق َتْيَْيَو

 ل دو قرشا رس يف ان الا

2 
 ع

 ُدَق هنأ ؛َكِلذ ْنِييَب مل اذإ ام فالخب ٍفْضَو وأ نيت أَ قوُرْسَمْل

 .هل ةبجوُ ََقِرَس عطل ةبجوُمْلا ةقرسلا ريغ طب

 َرْذَقَو ُهْنِم َقوُرْسَمْلآَو َهَق ركل َنّيبيَف رارْإلا َلَّصَمُب ْنَأ :يناَّتلَو

 ه#خ

 ها سو 22

 1و عطقلا ىلإ ةَبْسلأب ةقرّسلَأب ِراَرقإلا ِنَع ُهُعوُجُر ُلَبَقُيَو
٠ 
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 ها

 ١ 3 6 ١



 ) اج يبأ ٍِظاَمْلَأ لَ يف ٌعاَنْفِإلا 010 ١

 ٍةَقرَسلاَو انّزلاَك ىَلاعَت هل ٍةَيوْفُع ئَضُْمب ٌرقأ ْنَمَو ءىَلاَعَت هللأ ٌنَح هَل
 آ ب اى ؛هب وأ اًمَع عوج هَل َضَرَعُي نأ يضاقلل ناك «رمخلا برشَو

 َّلَعَل : رسل يِفَو ؛َتْرَضاَي ؤَأ ءَتْسَمَل ؤأ ءَتْذَخاَف َكّلَعَل انَّرلأ يف ُهَ

 ءاًركسُم يرش م نأ ملَْت مَ كلَ بزّلا يف ؛ٍززح ٍرْيَغ نِم َتْذَحأ

 َداَعَأَف !ىَلَب :َلاَق ««َتَفَرَم َرَس َكُلاَخِإ ام :ة ةَقِرَسلَأَب ُهَدْنِع َدْنِع َدَقَأ ْنَمِل َلاَق لي هنأ

 :ٍرِعاَمل َلاَقَو .[5787 :مُقَر هَكُواَك وُبَأ٠ َمِطقَف هب هب د َرَمَأَف انا وأ ( ِنْيتَرَم هْيَلَع
 3 أ 2 1

 .[187 5 :مَقَرل ُيِراَكشلا هاَوَر «َتْرطت وأ ا َتلكق َكّلَعَل»

 . بِذَحْلأب اًرْمَأ نوحي هنأ !ُهْنَع ْعِجْرَأ :ُهَّل لوقي الَو

 انزل ٍرْيَغ ِتاَبوَقُعْل ٍرِئاَسَك نْيَلُجَر ةَداَهَشِب اًضْيَأ ُتْينَتَو

 2 ِناَنَآَرْمأَوّلُجَر َدِهَش وَلَ

 راَرْقإلَأ يف وم اَم امك عطل ةبج أ ةقرَّسلأ ٌطوُرُش ٍدِجاَّسلأ ُرُكْذ ْطَرَْشُيَو
 : مُقَر 391/51 دود يبأ رَبَحل ايِقاَب َناَك ْنِإ ُهَدَحَأ اَم ُدَر قِراّسلَأ ىَلَع ُبِجَيَو

 «(ئَربكْلا» يف َنَئاَسَنلَأَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 2157 :مْقَر 200557/“ ُقِذِمْرَتلآاَو ١

 49 : مقَر خ/ ُدَمْحأَو 45غ : مقر 2057 /؟ هّجاَم ْنْبَأَو ؛هال“ 00 .ةادذ/ع

 : مُهَر 250/7 ُمُكاَحْلَأَو 42837 :مُقَر 308/10 ٌنِناَرَبَطلأَو ؟1593 :مَقَر 745/١ ْيِمِراَدلأَو

 يبأ ُنِ أَو ؛1777١ :مقَر 40 ١/ َنِقَمْيَبْلاَو ؛ٌيِراَخُبْلا ٍطْرَش ىَلَع ٍدانْسِإلأ ُحيِحَص و ا

 241/7 ُنِناَيَوُدلأَو ؟١٠؟5 :مَفَر 40١, :ةَحْفَص ٍدوُراَجْلآ ُنْبَأَو ؛8057 :مَقَر 3317/4 َةيْيَش



 د

 ا ينيب رَشْلأ بيطخلا َدَمحأ نب دمحمل

 0 - هللا

 [ قيرطلا عطاق يف ] لصف

 : ماَسْقَأ ةعَزأ َلَع قيِرطلآ طم

 اًَوْبَج ِهِلَدَبِب ةنمض َفِلَت نإف «1ةَيِّدَّوت َنَح ْتََدَخَأ ام ديل يَلَع» :[784 :مُقَر - 7 7 7 .٠ 5 ا

 .َتاَق امل

 م 7 . هلا ىو 2

 قيرطلا عطاق يِف لصف
 ةَروُس 5 4 وسو هلأ دوَع دل اورج اَمَّنِإ ل 5 ف لس

 وأ ٍلاَم دذخ أل رويل : َوُه قيرطلا ُمْطَقَو ء[*+ : ةيآلأ /ةَدِئاَمْل

 لجبال ني 0 َتْيْنَيَو ءِثْوَمْلأ ِنَع ِدْمْبل َّعَم ةَرَقْلا ىَلَع اًداَمِتْعَأ َةَرَب كم

 ةاتخُم 5 ا لَو ءماكخألل ٌمِرتلُم قيرطلأ ٌعِطاَقَو نيام

 هعم دعبي ثيحب ؛ لت أ هواي ذب لو يب نم موال رطل يخش

 اَدِحاَو ُرِراَبْلا َناَك ْنِإَو ءاَهِلْمَأ يِف ٍفْعَض وأ ة َراَمِعْلَأ نَع ٍدْعْبل ٌتْوَع

 .حالس الب وأ

 اَهْنِم ءْيَشب وأ اهب ْفِصَتمْلآ َسَِلَف َعْاَدْصَأ ٍةَروكْدَمْل دوُيَْلأب َجَوَحَو

 ٌعطاق ٌبِهتَنُمَو ٌسِلَتْخُمَو هَركْمَو نوَُجُمَو ٌيِبَصَو اًدِهاَعُم ْوَلَ 2 نم
 يف َُطَرَش ْنإو «مالْسِإ هيف طر : 1 هنأ رْوَقَت ام َمِلُع دَقَو .ق

 نم اَهَلْهَأ اوُعَنَمَو اَواَد ليلا ٌعْمَج ْدْمَج َلَخَم ْوَلَو .؛هلضأ» ك 5
6 

 . عاطف هروُصُحَو ٍناطلسلأ وُ ْعَم ةَناَعتْسالآ

 اما ْمُهْنِم َدوُجْوَمْلا ّنأل ءطَقَف (ماَسْقَأ ٍةعَبْرَأ ْىَلَع قيرّطلا ٌعاَطَفَو)



 ) اًجش ىبأ ظاَمْلأ لح ىف ٌعانْقإلا » ١م

 2و 0 مر ىيرم ه د مرعب هم معو 59 ريعرمس م

 اًموُصْعَم (اولتق ْنإ) لاق «لالاب ان د ادله نَلَع تقص و

 ) مُهَنَألَو . ةَقِباَسلأ ةّيآلل اَمْدَح ولف لام أ اوُذْحَأَي ْمَلَو) امم ملكنا

 الإ انه َةَداَيِز لَو «ةبوقغلا ٍةداَيِز ةّيس ةيِضتفُمْلا ليسا ةَفاَخِ مهيياَنج ىلإ اوُمَض

 . طقس الف ٍلْيَعْلا مُتَحَت

 .مَُحَماَلَمالإَو لام ٍذخأل اوف اد وح حد َّلَحَمَو : ٌيجيِزَدْنَبلا َلاَ

 ردَقُمْلا َلاَمْآ اوُدَحَأو اوَُتق ْنَت) : ِهِلْوَعِب يِنَّثلآ ملأ ىَلِإ َراَسَأ من
 اًمْمَح (اولتق) . هبل ِءَدَعو زحل ايتغأ ََس بَس اَم ُاَيَِو ةَقِرَّسلَأ باّصِنب

 ْمِهِنيِفْكَتَو ْمِهِلْسَع َدْعَب :ب ْمُهْيَلَص ُنوُكَيَو « « ليكْتلأ يف ةَداَيِز (اوُبِلَصَو)

 . ْمِهْيَلَع ٍةالَّصلَأَو

 ُبَلْضُيَو «مهبغ ُرْجَدو مهب ليتل مهل دْنَب مويلَص نم ُضَرَفْآَو

 اًرابتْغأ اَهَل َنَألَو «لاَكَتلآ مت و ُلاَحْلَرِهعْشَِل ماي هَ الث اًهوُحَنَو ٍةَبَسَح ىَلَع

 ْنِإَف ريع يا بت مل هِي. هل اع دلو عاين
 م 1

6 

 ع

7 0000 

 نَمَر ىَلَع ِثاَّثلا يف ُنَمَبلأ َلِمُْحَو . ٌمَصَألآ ىَلَع َلِزْنَأ ةَثاَلَثلآ َلْبَق فيِخ



 ليِبَّسلآ اوفاَحَأ ْنِإَف « فالخ ْنم ْمُهْلُجْرَأَو ْمِهيِدْيَأ ُهَطَقُت اولي ْمَلَو

 . اوُرٌرَعَواوُسبَح بح اوُلُتقَي ْمَلَو الاَم اودي ْمَلَو

 بّلَطب (ْتَعطَق اوُلتعَي ْمَلَو) ٠ ٍةَقرّسْلأ يف ُهَناَيب رم امم ٍزْرِح ْنِم ةَهبش الاب ٍةَقِرَس

 لْجَولَأَو ٠ ءىُبلآ ُدَيلآ مطمن ناب (يفالخ ْنِم ْمُهلْجْرَأَو مِهبيَأ) ِكِاَمْلآ َنِم

 نات اَمِهِعْطَم َدْعَب اوُداَع ْنِإَف ؛ٌدِحاَو ٌدَح ُهَّن .ءالَوْلا ىَلَ وأ فد ربل
 ل ل وع

 ٌمِهيِدَيأ َمطَصت و ظ :ىَلاَعَت هِلْوَعِل ىَمْبْلا ْلْجّرلآَو ىَرْسُيْلا ُدَيْلأ تعِطق

 رم اَمِل يفالخخ نم طق امَّنَِو 189 :ٌُديكلأ /ةَدِئاَمْلا ٌةَروُس ه] * ٍفدَلِ نم : مقلط

 ؛ةبراَحْمْلل لقت ةَقِرَسلاَك ِكاَمْلِل قبل ديلا ٍتَعِطْقَو ءَقِرَسلا يف

 هين فرس لَم  َكيَذِل اليت ءةَرَماَجْمْلِل :َليِقَو ءِلاَمْلِل :َليِق لجَلاَ
9 

1 

 ُهَيْشَأ َو ا اًرْمِعْلا َلاَق . ةَّراَحُمْلِل :ّليِقَو را

 َقيِرَطلا :ْيَأ ««ليبَسلآ اوُفاَحَأ ْنإَف) لآ مقل ىلإ َراَشآ من
 .اًدَحَأ مُهْنِم (اوُلثقَي ْمَلَو) ولام ل كَم ١ دل مَلَو) .اهيف ْمِهِفوُتوب

 َوُه اَمك شاكيإلاَو رْجّزلأ يف ْعَلْبَأَو طوخ
 نم ماَمِولَأ ُهاَري 2 (اوُرَرْعَم) هَقَأَو  حْيَرُس

2 
 ل

 هه ١ 3 ٠

 "يب 1
 ١ 6غ“
ّ 5 

 َةَراَفَك اَلَو اًهيف َّدَح صمم اير رو بو

 ىَلَع ٌهاَعْلا ٍفْطَع ْنِم سْبَحْلا َلَع َريِزعَتلا بئَصُمْلا ُْطَع :ًديِْنت
 مب ل ول لج ال ندخل زإ نما

 سةوم نم



 ) انااا كاتم 1/0

١ 

 : ىلا لوف يف اَمك يخش ال عيوُتلا ىَلَع وأ ةمِلَك لمح ائِيَش اوُذْخَأَي
 و جل

 ِتَلاَق : ْيَأ ا[ :ةيكلأ /ةَرََْلا ٌةَروُس ١1 * ئّرنصت وأ اًدوُه 0

 ٌدَحَأ ديب مَ ذِإ ْئَراَصَن اونوك : ئَراَصتلآ ِتَلاَقَو ءاّدوُم : ُدوُهَبْل

 ال صاَصِلا ىتفم هيف ْبِلْفَي عياقلا َلْعو يَا د ب
 هيف ُْتّلَكُي َيِمدَآلآ ُنَح َو ىلاَعَت هلأ ٌقَح هيف َعَمَتْجأ اَمبف لضألا ّنأل ٌّدَحْلأ

 ُدَوَقْلأ ُهَل تب ةَبراَحم الب ليقول ُهنألَو «قييضٌتلآ ىلع هئاَِل َيِمدآلا نَح

 لف ٍريعي تاَمَْلو ويلك ءاهُم يب ليان ايف هلْ ُهمَح طبخي َفْيَكَف

 َلَمقُيَو . لطم تمي ُبِجَتَف يلا يف 1

 اَمَع ْوَلَو .لوَألأب لقا ترم مهل ْنِإَف «ٌتاَيِد َنيِقاَبْلِلَو ْهُهَلَتَف ْنَمِم ٍدِح

 ىَعاَرَتَو «هِلْيَ 06 َّدَح ُلِتاَقْل يلق ٌلاَملأ بج َبَجَو ٍلاَمب ليم 7

 0 ل نك بع لق : تي لَو هب لق ا قال
 نة دل هود

 ولاَ سلب نشأت ىلع نحل طي امم متَحَتلأ نذل

 ُهْنَع َطَقَس) .هب ِرَمّظلآ َلْبَق :ْيأ «(هْيَلَع ةَرْدَقْلأ َلْبَق ٍمُقنِم بآن ْنَمَو)

 ٍبْلّصلَو لعل مّتَحَن حت ْنِم َعِطاَْلا ُنصْخَت يل ُتاَبوَقْعْلا : ْيأ .(ةوذخلا

 عا اوُدَقَت نأ لبق نم أوبات تل م : هيل :ِلْجّرلََو د دبل

 ىَنْعَمِب ٍلوُعفَملل 2 ٌَنْبَم ءٍةدحاَوُملَأ نم (دخوُأَو) [" 4 :ةيآلأ /ةَدِئاَمْل ٌةدوُس ها

 5و ةَبوتلآب ِهِرْيَغ ْنَع اَو ُهْنَع طْقْسَي اَلَف ءاَهيِقاَب : ْيَأ ««قوقحلاب . َبلوُط



 م ينيبرشلا بيطخلا دَمَحَأ نب دمحم

 مه م دف. هام د. قاد. هاف هاو ده ده ده ساه ماس و وه ساو هاو. جاوا. و هاه وا. د . و دء او ده او واه واهو هواش واه هداه

 4 ٍفْذَكَو 0. "ىلا ع اص م ل 0 وع م هم( م" 0 هم م"

 فالخب ءاَهَدْعَب اَمَو امو بلآ َلْبق ام يَ صفت ُك اًهيف ةةرازل تاَموُمْحْلأ
3 

 َعَمَو و :ميجشلأ نَا لَتقُب السك ةالَّصلأ كرات ءْمَعَن ؛قيرطلأ عِطاَق

 ُهْنَع عسي ُهَنإَف مَلسَأ هَ ؛ زن اقلاو ءا لقا قس تدل

 ل ا (َةَضْوَرلأ» يف ُهَلَقَن امك ُدَحْل

 ٍطوُقُس ٍمَدَع َلِحَمَو ؛ ءادَح ال ار في عصأ اذ هن ُْدَمْلا طْقْسَيَو ُهْنَبْوَ
 ها 1

 ءاَطَق طقس لاَ أَنْ ايف ام ؛ رِجاَطلآ يف ََبتلآب ٍدوُدُحلآ يِقاَب

 باب يِف (ةْضْوّرلَ ٍةداَيِز) يف ِهْيَلَع َهَبن هين اَمَك ةَيِصْعَمْلأ َر أ طقْسُت يول ند

 رع
 ِبْنَذلأ َنِم ُبْئاَتلآ» َدَرَوَو [ ]1 هاَهَلْبَق ام ُتْجَت ٌةَبوَتلآ» :هلكي َلاَق دق
 لم 0 :مُهَر ء1519/57 ةّجاَم نبأ هل َتْنْذال 0

 111 يمض اجر ُهلاَج ِر ٠١/ 7٠١: دئاَوُزلَأ عَمْجَم١ يف يتيما لاَ و

 ا قرش ل زول 0011 ياو 0110 نفت 101 قمت ؛ هيبأ
1١ 

 000 لع 2
 ٌةاَوَرَو نم ْعَمْسَي ْمَلَو «هيبأ ْنَع ٍدوُعْسَم نبأ ةَدِيبُع يبأ َةَياَوِر نم اَمُهالك م ُيِناَرَبَطلََو هّجاَم نبأ ُاَوَر

 . [نَسَح : رجح نب | َلاَق : 777/8 ُيِواَنَمْلآ َلاَقَو ؛ حيِحّضلأ ٌةاَوُز ُيِناَرَبْطل

 دي *ءو سكر ب رب و ورف 2216 سوك 4 ي
 لمح ِهْيَلَعَو «بنذ ْنَع نوكت نأ مْرلَي الو ؛ عوجّرلا :ةغل ةبوتلا : همتت

0 
2 

 «ئَربكْلا» يف ُيناَنلآ] (هَّرَم َنيِعْبَس مْوَيَلَأ يف ىّلاعترشأ ىلإ ُبوُثَأل ينإ» : لي ُهلْوَق

 ؛174 :مَقَر 2373١4 /* َناَبِح ُنْبَأَو ؛4"198 :مْفَر 39 /ه نَّلعَي وُبَأَو ؟53١1 :مُقَر 216/5



 « عاج يب ِظاَمْلَأ ّلَح يف ٌماَنْفإلآ» ١م

 [ ُمِئاَهَبْلأ ُهفلْتُت اَمَو ٍلاّيّصلآ ماكَخَأ يِف ]ّلْصَف

 ىلإ قلَخْلأ حِلاَصَمِب ٍلاَعِتْشالَأ ِنَع ّعَجَر لو هن [1407 :مُفَر ه1 /9/ هايل

 م 10 00 541 4 بصف َتْقَرَم اَدإَو 8# : نلاَحَت َّلاَق . َقَحْل

 رللأ ىلإ قي 1 في فيك معي ةمأل ةَلا باب حفل ايم َكِذ

 1 : ىلاَحَت وق ْنَع مقل ِرباَكأ لضفَب لوس ْدَقَ «ىَلاَعَت
 ْثْنْذُي ْمَل ْنَم َةَبْوَتب هن : َلاَقَق ؟ِءْيَش يأ ْنِم [17 : ةيآلا وبلا دوش 53 4 تل

 ِتاَماَقَمْلا َنِم اًماَقَم ٌدَحَأ ٌلُخْدَي آل ُهَنآ َكِلَذِب يِيَْي َبَنْذَأ ْنَم ةَبْوَت ىَلَع

 هِذلَه ُلْضَأَو ءٌةَبْوَت ٍدَحَأل ّلَصَح اَم لك ُهَبَْت الوَلَ كو هَل اَمباَ لإ ةَحِلاَّصلأ
 ؛ ٌكْنِم ِناَطْيَّشلَأ ٌّظَح ِهِذَه :َليِقَو و ؛ هلي ميركل هِرْذَص ْنِم ةَقلَعْلا َدخَأ ةبوتلأ

 .ٍميِقتْسُمْلا قيرطلا ِنَْس ىلإ جيِوَْتلآ ِنَع ٌعوُجْدلأ :اًعَْشَو

 ْنَأ ىَلَع ُمْزَعلأَو م القإلاَو ُمَدَتلَأ لات لأ َقَح ْنِم ثنا ْنِإ :اًهطو دُشَو

 َنم ٌجوُوَحْلآ َوُهَو ؛ ٌعِباَر َكِلَذ ىلَع َديِز َنيبِمَدآلأ ّقَح ْنِم ْتَناَك ْنِإَو ؛َدوُعَي ال
 ٍةَقَلَعَتْمْلا سئاََتلا َنِم ٍلَمُج ٍركذ َعَم ةبّتلا ىَلَع َماَلَْلا ْتْطَسَي دَقَو ِمِلاَطَمْل
 . هِريْغَو (جاّهنملا حرشا يف اهب

 مئاَهَّبلآ لم امو ليل مح يف لف

 نَمَه :َلاَحَت ُهَلْوَف هيف لْصَألََو ءُبوُنْوْلَأَو ةلاطتْسالا :َوُه ءٌلاّيّصلََو
 ديخَو [144 :ٌةيآلآ /ةَرَقَبْلا ٌةَروُس ١1 4 ُكَتِلَع ئىَدتعأ اَم لم هك أوُدَتَعأَد مُكَكَع ىدّتْغأ

 ٌىِلاَظ : لئاَّصلأَو اًموُلْظَم وأ اًملاظ َكاَحَأ صن [7457 :مقَرآ ٌيِراَخْبْل



 0 ينيبرشْلا بيطخلا َدَمحَأ نب رب دمحمل
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 سس
 عه 2 © همر

 25: نع لق منح مأ ا ذأ هل ف اهب يش نع.

 ةَرضن كِل َنأل ول نم عني
 (َدِصَق ْنَمَو) :َلاَقَف ءلئاَّصلأ مك َوُهَو «ٍلَوَألَ ٍمْسِقْل يف َعَّرش م

 َناَك اًمِلْسُم ؛ ّيِمَدآ ْنِم ٌلْئاَص ُهَدَصِق ىنَْمِ .لوُعفمْلِل بلا ىلع هلو َمَصب
 د

523 
 ا اَريِغَص وأ اّغِلاَب ءاّنوُنْجَم ؤأ اِقاَع ءاَرِفاَك ْؤ اسحالا

 هو لتقك ٠ ء(ِهِسْفَن يف) ِهيِذْؤُي اَمِب :ْيأ .ةَمَجْعملا نيو (عذأب)
7 

2 

 يف 7 .ٍمَهْرِدَك «ًاليلق لَو ء(دلاَم) يف )و . وضع َةَعفَنَم ةَعفنَم ٍلاَطَنِإَ

 . َلْباَّصلأ ِهْيَلَع ٌلوُصَمْل (َلتَقَف) هُهْنَع َمِفَدْنَيِل ("' كلذ ذ ْنَع ٌلئاقَف هميِرَح)

 ءاَهِرْيَغَو ةَميِهَب مق لَو ِةَراَمَك الَو ِةَيِد الَو ٍصاَصِق ْنِم (هْيَلَع َءْيَش * الق)

 ءرَمَو .ةيهش هك لام نود لي نع «ةيهش وف هت وك لق نم : ربخِل

 ُيِذِمْرَت آو [( ل“ :مقر 3147/4] َدَواَد وب ِهاَوَر َر (ٌديِهَش َوُهَف ِهِلْهَأ نود ل

 دَمَحَأَو ؟؛؟ 606 :مَقَر تدم ٌيئاَسَتلأَو ؛ ٌحيِحَص نَسَح :َلاَقَو 2١ : مقر تا

100 

 :مَقَر ء١٠/4١1 َقاَّرَولأُدْبَعَو ؛؟١1 : مَُقَر 235 :ةَحْفَص ٍلْيَمْح نْب ُدْبَعَو 41507 مقر 5/0

 2395 /* ُءاَيّضلَأَو ؛هكعم : : مَقَر 0333/7 ِقَوْيَبلاَو ؟444 : : مَقَر 721 ىلْعَي وُبَأَو ؛ 656

 يوم لا ع
 . ُهَحَحَصَو [نَسَح ُهُدَنْسِإ : َلاَقَو :٠:57 ٠ : مُقَر

 نأ امك َلاَِقْلاَو لَمْ هَل َنأ ىَلع َلد اديِهَس هلعَج املأ لآ جو

 هْيَلَع َمْنِإ لَو ءُلاَبِقْلاَو ُلثَقْلا هَل َناك اًديِهَش َناك امل بْرَحْل ُّلْهَأ ُهَلَتَق ْنَم

 . ٌيِمرْيَجْبْلا « َكِلَذ ىَلَع» َةَحْسن ىف )00(



 م ا.ه اى ار دوار هو ده او و ده ف اف ف داوود هاهو هاه ع دا هدو يه هاه ه هاو اه هلو فاه و عاده هو عداه واه هاف واهلا »

 َلاَص ْوَل نََّح ٌّداَق نام ٍناَمّضَْو لاَِقْلآِب رمألا يِفَو هْفَدب ٌروُمأَم هنأ ءاَضْيأ

 ُبِصاَعْلأ ٍاَرَْي ْمَل اَعْفَد ُهَلَبَقَف هكلاَم ىَلَع ُراَعَتْسُمْلا وأ ُبوُضْعَمْلأ ُدْبَعْل
 رع عطل ٌبتحاَص هلق اذ ٌةطِْضْمْل َناَم يكل | ْمَدَع 8 ا ددتْسَيَو « ٌريعتس لَو

 ْوَلَو «(ِءاَضَقل ِبَدَأ» يف [ُنِلْيْنُدلأ] ُِليبَزلأ ُهَلاَف امك َدَوَقْل ِهْيَلَع َنِإَف ءاَعْفَد

 ّيِقَب ْنِإ َكلاَمْلَ مولي ةَحْفَد رج :

 .ِهَرْكُمْلأ ُعُف 0

  1١انآ 1١ .5 ١

 رْيَغ ٍلاَم فالْثِإ ىَلَع اًمَرْكُم َلاَص

 د امُهَنم ٌلكْلَو ةَماَعَط اًعَط ٌةطْضْمْلَ أ َلَواَنَتي امك ؛ هلام ُهُحوُر

 ىَسفُمْلا بلكلاك ءِلاَمِب َسْيَل اَم ُجِرْخُي دَق ٍلاَمْلآِب بْنَصُمْلآ ُريِبْحَت :ٌةيْنت
 لَو و «زواظلا و َوُهَ 2 ُةقاَحلإ 59 ٌيِدْرَواَمْلا مالك ةّيِضَقَو , نْيَجْرَسلآَو

8 

 ولا ةموشل هت ىلع َنشْخَي ْمَلاَمَُ ا َدَصَق اذإ ُهْنَع ٌعْفَّدلَأ ُبِجَيَق

 هلْهَأ ٌعِضُب ٌءاَوَسَو «هِتَحاَيِإ ! ىلإ َليِبَس ال ُهَّنل ؛ عض ْنَع ُعفَّدلأ ٌبِحَيَو

 ءاَموُضَعَم ْوَلَو ٍدِفاَك اَهَدَصَق اذإ ِهِسْمَن ْنَعَو ؛ُهناَمَدَقُم عضل ُلْذِمَو ؛ مِهِرْيَغَو

 َنَأَلَو ؛هِلاَيِصب ُةْمَمْرُح , تلطَ ْموُضَْمْلاَو كَل ةَمْرْح ال موُصْحَمْلا ُرْيَغ ذِإ

 ءاَقبتْسال حب ع اَهَنَأل ٌةَميهَب اَمَدَصَق ْوَأ ؛نيّدلآ يف ند ٍرفاَكلل مالسْسالا

 و 0 ةدعفمو هضم َّنَأ دهاَطَو ؛اَهَل مالشتسالل هَجَو الف  ٌيمدالا

 م ىيخ ور م

 , هَل ُمالْسِتْسالأ زوجي لب ءاَونجَم ْدَلَو ٌدلْم ؟ اَهَدَصَق اذإ | ٌعْفَدلَأ ُبِجَي

 0 ُهَجاَم ْنْبَأَو ؛ 5504 : مْفَر 30١/41 َدواَد يأ ِربَحِل اَقَضْوَّرلأا مالك َُم ُهَمَهْفَأ اَمُك ُدَسُي



 و ده م عام د. ماهم د. دع ماه جا دم او درا. د عاوف ع دوامه ع واه هاو هو او هاه واق وده هاه هاه ماها م« م ماج ماها ها هه

 كك مقر حال /4 ْمِكاَحْلاَو ؛9١ال40 :مُقَر 416/4 ُدَمْحَأَو ؛مهك١ :مْقَر ل7١0

 0/1 «ٍطَسْؤَألا» يف ُنِناَرَيَطلََو ؛ "61 م 2191/8 يِتَمْنَبْلاَ ؛داتشإلا ُحيحَص لَ
 ره م

 سفن ْنَع ُعْفَد آو . َليِباَهَو َليِباَق : يِنْعَي 2مدآ ْيَنْبَأ ريح َرْيَخ نك :[مم
 يني بجي ُثْيَح تجي سَ ْنَع عْفَدلاَك اريح + أ اك 7 مي هل 2 نص 0 7 8

 مر: 2 م 7 رم 2
 1-0 1 رم ٌء

 2 نم : مَ مام لا ل ينو ( ىم 2 2 م ُهَدْنَع لْذَأ : ) :[1هونم :مْفَر] (ذمحأ مامالا دنُسم» ىو ء0 قتنت ثنح

 0 1 ذأ ب
2 

 ءلَهَش لأب ِدوُصْفَمْلا ليصخت ِناَكنإ عم لقتألا يف ةَوْرَص او قَوْلِ

 اَمب ِءاَمِتكالأ ٍناَكْمإ َعَم ِةَبْنُر ىَلِإ َلَدَعَو َفلاَخ تم ُهَنأ بيتل اَذلَه ٌةَدَئاَفَو

 ةوألا َدَتْشَأَو مهني لاتقل انقل محَتلآ ول أمم بيتر َنِم 00 ىنئتْسُيَو . ِْمَض اَهْنوُد

 لإ ُدِجَي آل ِهْيَلَع ُلوُصَمْلأَو اصلا طلاب عدت : ٌّلَباَّصلآ َناَك ْوَل اَمَو
2 

 َرسْيَلَو «هب الإ ُعْفَدلأ ُهْنِكْمُي ال ُهَنأل أل ؛هب َبْرَّصلآ ُهَل نأ ٌحيِحَّصلأَف «فِئَسل

 .ووخنَو طولا باَحضِنأ لَ يفر صعب

 وأ نصحل ءاَبتَلأ أ وأ ْتَرَه هْيَلَع ُلَوْصَمْل َنكْمَأ نإ بيِتْرتلأ

 وهلا ِهسْفَن صيت ٌروُمأَم ُهَنأل لَ ميرو هبوُجُو ْتَمْدَمْلَف امج
 .ةشضألا ىلإ ليي الذ 5 هريغ نم لأ ُةَرَكَذ اَمَو ءنَوْهَألَأَ



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلأ لَح يف ٌعانْفِإلا 0

 عر 0-2 0

 . هتَباَد د ُهْنَمَلْنَأ اَم ْناَمَض ِةَباَدلأ ٍبِكاَر ىَلَعَو

 (ِبَكاَر ىَلَعَو) : ِهِلْوَقِب ؛ مئاَعَبْل ُهَفلتت اَم َوُهَو ءيِناَنل ٍمْسِقْلأ يف ٌعَرَش مث

 ريس م اًهووُم أ ارسم مَ كلام َناَكأ اوس اهو اَهقئاَسَو ةَباَدْلَ

 ريغ وأ اهلج وَ هيب اَْيََع دي يآ : ْيَأ (ُهنَباَد هْيَملنَأ اَم ْناَمَض) .اًبِضاَع

 ُهَنَأِلَو ءاَهَظْمَحَو اَهُدَُعَت هَ ِيَلَعَو بيف اَهّنأل اراه وأ اليل الاَمَو اَمْشَن َكِلَذ

 ُهَلَسْرَأ اذِإ ٍبْلَكْلاك ءاَمْيَلِإ بسن َلِإَو هَل اًبوُسْنَم :م اًهَلْعِف َناَك اَهَعَم َناَك اّذِإ

 لو تجتاح ال ب لست نإ لح دي لَو هبياَص

 م ُدِئاََو وَ اهم ناَكْوَلو يَ َمِيََناَمَصلَت ئه ٌقِياَس اَهَعَم َناَك
2-2 

ََ 

 مهَحَجزَأ ٍءقاَهْجَي ؟ملْنَأ تحي ب وأ بِكاَرلأب َناَمّصلأ صَتْحَي َلَهَف ِبِكاَر

 لولب ُصَتْخَي وآمل ُناَمّصلا بِي لَ «ِناَبكاَر اًهْيَلَع َناَك ْوَلَو . ٌلّوَألَأ

 .اَمُهَل ديل َّنَأل ُلَوَألَآ اَمُهُهَجْوَأ ءِناَهْجَو ؟فيِدَكلأ َنوُد

 اعلا نع هَ «بابلا اذنه يف 7 داع َقلطَأ تح ين
 َوُص هقالطإ ْنِم نشَتْسُي ١0 و «ِرْثبْلأ ٍرْفَحَك

 اعيش ْتَمَلَْأَ نوُنْجَم وأ وأ اًيبَص ٌيِلَوْل ِنْذإ ريب ٌنِنْجَأ 8 كرا ؤل : ىلوألا

 .يجلا ىلع المشلا

 . يِرَعِبْل ُهَديق امك ِهِنذإ ٍرْيغِب ٌناَسْنِإ اَهَسَخَتَف َةَباَدلأ بِكَر ْوَل :ةَيناَنلَ
 ْنِإَف ءسخاّتلا َلَع َناَمّصلأف ؛اقيَش ْتَقلبَك «ن ْتَحَمَرَ
 .ِهْيَلَع ْناَمَّضلَاَف سْحّنلأ



 ضن ٌىنيبرَّشْلا بيطخلا ٌدَمَحأ نب دمحمل

 . اعاع اع ار د. ديما عاده ا. اهو ها« د عاو هان ده وداع ىو ده و عاق او و و ده ف دق ده وة. هو ده هداه و وده هد ولو هاه هاه ماه

 انْيَش اَِفاَرِصْنَأ يف ْتَمَلْنَأَف اَهَدَرَف ٌناَسْنإ اَهَلَيْقَتْسأَف ُهْنَباَد ُهْنَبَلَع وَل : هئِلاَتل

 . ٌةاَدَلأ ُهنِهَض

 ول اَذَكَو ُكْنَمْضَي ْمَل ٍءْيَش اَهب فِلََف َةيْيَم ََباَدلَأ ٍتَطَقَس ْوَل :ُةَعِباَرلآ

 ْنَأ يَِبْدَيَ : ٌئِشْكْرَرل َلاَق هيلع ؛ دََض لَا ءْيَش ىلع م م َوُه طَقَس

 .هوْحَتَو ٍديِدَش ٍدَش حير ٍضِراَع ْوَأ ٍضَرَمِب اَهُطوُقُس َةَيم اهِطوُقْسِب َقَحْلي

 ِتَعَوََت واهل َمَلظَأَو حير ْتَجاَه ءعاَر ٌباَوَدلأ َعَم َناَك ول : ةَسِماَخْل

 ٍرَهْظألآ ين يعاَرلأ ئلَع َناَمَض ا ُهْنَدَسْفَأَ عر يف ْتَمَقَو ءٌتاَوَّدلأ

 اَم فالخب ءاَعْيَش ْتَدَسْفََ هِي ْنِم ُهنباَد ْتَدلَمْنآ وأ هر ربه ول اَمك « ةَبلَعْلل

 هَل ئَش ديس َرْسْكَتم ٌتِيَم عَن وَلَو ُنَمْضِيف هم همؤتل معلا ِتَ
 لَو تْيَمْلا فالخب ءالفي ُهَلَنَأل ِءْيَ ىَلع طقس حي فلج نش

 لف لاَم وأ ست هب تفلت هَمقاَوْوَلَو «قيرطب ؛ :ِةَلتُمِب ءْتَناَرْؤ أ ُهْنَياَذ تْلاَب

 َكِلَذ ْنَع ولْخَت آل َقيِرَطل َّنَأل .«هلضأ» ك .«حاَْنِملأ» يف امك َناَمَض

 كلذ يف عون إو كَمْ وُ ادلع هل لوس ال قوؤطلا َنب نما

 ْرّصَقُي ْمَل اذِإ ُهََياَد ُهْئَفلنَأ ام ةَباَدلآ ُبِحاَص ُنَمْضَي اَمّنَِو َنيِرْحَأتمْل و

 كَ ةّباَدلِل ُهَّضَرَع وأ قيرطب َلاَمْلأ ٌعَضَو نب َرّصق ْنِإَف «هيف ِلاَمْلَأ ُبِحاَص

 ُهَرْيَغ وأ اَعْرَر ْتَعَلْتَأَف اَهَدْحَو ةباَدلَأ ِتَناَك ْنِإَ ِ؛هِلَمِل ْعْيَصْملا ُهَنأل ؛ُةنَمْضَي

 هفالخب ءالْيَل اَهِلاَسْرِإب هريِصْقَتل َنِمَض اهي وأ ءاَكُبِحاَص ْنَمْضَي ْمَل اَراََ

 َْلَع َوُهَو عَ 1 :مفتل َدْواَد وُ هاَوَر َكِلَذ يف حبحّصلآ ِرْبَخِْل اَراَه

 ٍدلَبْلأ ُلْهَأ َدَوَعَت وْلَو ءّلْيل ةَباَدلأَو اَراَهَن ِهوْحَنَو َعْرَرلأ ظفح يف ِةَداَعْلآ هَ

 اهم



 ٠ م« هادم اد. وو ا. . واه. و واه هاو ده ام هاه ا. واو عاش ع و واه .اوأو ماو و عاق واوا. دوا. و عاما فع د ءاعم هدفه

 نمضي ُمكَحْل َسَكَعْنَأ راهن َنوُد الْيل عْرَّزلأ ظفح - ؤأ ٌباَوَّدلأ َلاَسْرِإ
9 200 000 

 لذ نم َداَعلِلَوِرَبحلا ئتْغَمِل اَعاَبْنآ للأ نود اًراَهن ةتفلتأ ام اًهلِسْرُم
 و هاهر سس رىيمم

 اًهلِسْرُم ّنِم َنِوَض اَراَََو اََْ اَهِظْفحبةَاَع ْتَرَج و ةنأ ٌنِنيِقلْبلأ ُهْنَحَب ام لَخْؤُي

 اَقَلْطُم ُهْتَملتَأ اَم

 َناَّمَض الق روبل نم ُهْرْيَغَو ُماَمَحْلا ٌباَوَدلآ نم ىَْدَتْسُي :ةّمَت

 نأ ُهَلَلَعَو . ْغاَبَّصلآ ٍنْبَأ ٍنَع ةَضْوَرلأ لضأ» يف ُهاَكَح امك اَعَلْطُم اَهِالنِإ

 لخت يف ُئِنيقلبْلا تف دَقَو ُلْخّتلَأ َكِلَذ يف ُلُخْدَيَو ؛اَهُناَسْرإ َةداَعْل

 ةنكذي ال للا بِحاَص أهلَ ؛ِناَمَضلأ مدبر لَم لق اس

 أ اًماَعَط وأ اَرْيط ُهّرِهْلا ِتَفَلْتَأ ْرَلَو ءِلَمَجْل ِبِحاَص ْنِم ٌريِصَقتلاَو هطْبَص

 ديل قل ايي يَ جاَ وأ هلام نَا كلذ ده نري
2 [# 

 ِنْيذّللأ ِراَمحْلاَو ٍلَمَجْلاَك ءيّدَعَتلأِب عّلوُم ٍناَوَيَح َوَيَح لك اَذَكَو ءاَراَه ذأ ناك
 َناَمَض الق َركذ ام ُف لاني ذهني م6 ؛ اهات ٌباَوَدلأ رَْعب اقع م © هرم

 َ :ر ا َْذَع ركد ام طفح هدام ل
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 م ٌقنيبرّشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل
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 | ةاغبلا ل 3 يف لصف
 عر أ رد ه *مو ق2 يور

 « ةعنم ىف اون د نأ طكا ث ةثالثب ىغَبلا لهأ لت و

 لالا ؛ ناك ' نإ نِيضا ةئاذلأ لأ ةنَحَمَر ذأ 0 ةضعف «لاَحلأب ُهُمِلْعُي و لأ تاك ناَح - يم 2 سس سا . م ن7 2 هام

 رس 0

 لآ ٍلاَتِق يف لّصف ٍةاَعَبلَأ ٍلاتَق
 خهِمْلظِل َكِلْذِب اوُجُس ءُّدَحْلا َرواَجُمَ ُهَلّظلا : يْنَبلَو ْغاَب عْمَج

 4 اولَمَتفأ َِمْوُمل أ َنِم ِناَنعأَط نِإَو # : يآ هيف لْضَأل ألآو ٌّقَحْلا نَع ْمِهِلوُدُعَو

 اًحيِرَص ٍماَمِإلأ ىَلَع جرحا دكذ قي َر و 0 :ةيآلآ /تارجخلا ؛ ٌةَروُس 41]

 ىلع ةقِئاَط يشيل َلاِقْلا َبَلَط اذ هنأ فيِضَتْقَت ْوَأ اًهموُمُحِب ُهْلَمْشَت اًهنِكلَل

 نب ءاَر راج وو مام فِاَحُم َنوُمِلسُم ْمُهَو . لأ مامإلآ ىَلَع يبا
 كرك ْمِهْيِلَع َهَجَوَت ٌقَح 3 وأ هَل ْمِهدايِقْنأ مّدَعِب م هتعاط ْنَع اوُجّرَخ

 ةيآلآ َّنِم ديِفْتْسَأ اَمَك اًبوُجُو (يِنبْلآ ّلهَأ َُئاَقْبَو) :ةينآلا ٍطوُرُملب
 يشم لات يف نع نات لآ يمر نِلَع َلوع اهيل مدل
 : (طِئاَرَش ةثالب) . َناَوَرَهْتلَأَو

 ٍةَكْوَش :ْيأ ةلَمْهُمْلَأ نْيَعَلأَو نونلآ حئفب (ةَعَنَم يِف اونوكي ْنأ) :َلّوألآ يل هَ هاشم ء همام .٠ 2ص 0. ماسك ل 2 20 َ: 34 .٠
 يف ُجاَتَْيَف ماَمإلأ ةَمَواَقُم اَهَعَم ُّنكْنُي ْثْيَحِب نْضحب ْوَلَو «قَوَف وأ ٍةَرْثكِب
 7 2 _- 2 0 0 007 هع ل م 2 57

 الإ ْلّصَحُت ال َيِهَو ٍلاَجر ٍليِصْحَتَو ٍلاَم ِلذَب ْنِم َةَفْلَكِل ةعاطلا ىلإ ْمُهّدَر



 َةََق آل ذِإ ءهبَأَر ْنَع نوُردْصَي خهتكوسل ُةَّوَق هب لَّصَحُي ويتم ْيَأ 3 اَطْمِب

 مرش نأ ال ةكرشلا نوصل طْرَش ٌعاطُملاَ عا هب متم 5 مج د ال ْنَمِل
 ل : ف َنوُكَي نأ ْطَّرَ ٌرَيْشُي لَو . ) جاَهنمْلا» ٌةراَبع هيِضمقَت اَمَك ةَكوَّشلأ ُرْيَغ ُرَخآ

 ماَمِإ اَلَو ِلّمَجْل َلْهَأ َنَتاَق ُهْنَع ىَلاَعَت هنأ َيِضَر اًيِلَع َّنَأ ٌبوُضََم ٌماَمإ

 . مِهِماَمِإ بضت لبق َنيَمِص َلْهَأَو ءْمُّل
 ميار طا نع : ْيَأ (ٍماَمإلأ ٍةّضْق ْنَع اج 32 ُدْخَي ْنأ) : يناَلآ (3)

 ْنَع ؛اًهِلْضَأ»َو (َةَضْوَّرلأ» يف ُهَلَقَن امك ِءاَرْحَّصلأ ّنِم م ٍعِضْوَم وأ ةَيْرَق وأ ة هدب

 هْيَلَع لم اقل قدروا كو ون

 دم

 ٌليِوَأَت) ماَمإلآ ةَعاَط نع مهجوزخ يف كل دوك ْنَأ) :ُتلاَثلآ ()
 فَلاَ ْنَم َّنأل ٠ هيل نوُدْنَتْسَي علا رأ بلا يكل ا : (ْعِياَس

 . َقَحْلِل اًدِناَعُم َناَك ٍليِوأَت ِرْيَعب

 دك الب طنب ال بان ةوقي ا لولا يف م
 4 1 سا هع ماس 3 ١ 2-5 عد ا

 9 نمت الو ةع تن انا يدا له ثري قبة اتت اق ين

 هلأ َيِضَر ٍرْكب يبأ ْنِم ٍةكّزلَأ يِعِناَم ٍضْعَب ليت ْمُهاَيِإ هيأ ُأَطاَوُمِل ْمُهَنِم
 نولص د

 هو

 ٌةٌؤاَعُد : ْىَأ ؛ْمَُل ْنَحَس ُهئاَلَص ْنَمِل الإ ةاَكْرك وقل .ٍ ال ْمُهنَأبهنَع ىلا
50 
 سَ

 اوُجَرَخ ْنَأب ُةَروُكْذَمْلا طوُرّشلأ هيف ْتَدِقُف ْنَمَق ؛ ٍظ يبل ٌئبنلأ َوَهَو ٠ ْىُهَل ةَمْحَر



 الطب ْعَطْقُي ليوا وأ ءاٌداَنِع ِةاَكَّرلأَك عزشلا َّنَح < يعِناَمَك ليت الب

 «ميي رطل لهن كر اك هب كرش حبل نك ذأ نقلا ليو

 مييلتفأ ىَلَع ثري مهيمزخ ءاقينال اب وُ [ ٌعّطُم مهيِف َسْيَل ذأ

 الب اوُلَوأَت ْوَل َّمَح ِ تأ ا م كش يف يف لمص نع تاتا

 . قيرطلا عطاقك ءاقلطُم وُئِمَض اًكْيَش اوُفَلْتَأَو َةكْوَش

 ِتاَعامَجْل َنوُكرتَيَو ةَريبك َبكَتْرُم َنوُوْفَكي م مَ ْمُهَد «ِراَوَخل اَمَأَو

 مي انْرَرَصَم نإ مَعَ انيق يف ْمُهَواوُتاَقي مل ام َنوُقَسم د الَو َنوُلَئاَقُ

 ءاوُلَتوُف اَنَبَضْبَق يف اونوُكَي ملذأ اوُلئاَق نإف ءُرَرّصلأ َلوُزَي عا
 ؛ حالما ٍرْهَش يف قيرطلا ٍعاَطقَ اوُناَكْنَِو ْمُهّْنِم ٍلِتاَقْلآ ل 5 تحسي

 ًّ نَع اَهِلْضَأ»َو (َةَضْوَّرلَأ» يف اَم اَذلَهَو «ٍقيرَطل ةَقاَحِإ اودصقي ا

 هاج دو .نيزطلا ماش مكه هكخش ذأ رق هبل ِنَع اَمِهِيِفَو ءِروُهْمجْل

 الق قيِرَطلأ ةَفاَحِإ اوُدَصَق اَذِإ امب َدّيق نإ لول دَمتْمُمْلاَو .(جاّهْنمْلا» يف

 َّيِضَر ٌيِعِفاَسلا لاق . مهول َِقَمَ قسم ٍةََّسَِب اوُسَْل ْمُهَّنأ ةَعْبْلأ َداَهَش لقت

 موقيرصتب مِهِقِفاَوُمِل َنوُدَهْشَي م اونوكَي ْنَأ ًَّ :ُهْنَع لاعت هلأ

 مهيِقِفاَوُمِل نوُضقَيَو رول َنوُدَهْشَي ٍةَضِفاَرلا نم تنص ْمُهَ .ةّيباطخلاك

 اَذَه ُصصَتْخَي لَو ؛ةهيِضاَق مك ُدُقْنَي آلَو نت داَهَش لَبقت الف مهقيدضتب

 ُلَبقُيَو . ٍذِينيِح ِةَمْهُّتلآ ءافتنال | مُهمداَهَس تلق تبل اوي نإ معن اعلا
 ؛ئيِضاَق ٌءاَضَق هيف ُلَبْقُ اًميف هيف يِضاَقْلآ ِتاَمِص راَبتْعأ َدْعَب ْهيِضاَق ُءاَضَ

35 



 مهيضاق وأ ِةاْعّبلا دهاش لحتسَي نأ الإ «داّهتجالا هيف غوسَي اليوأت مهل ن : م ضاَث ذأ ةافثأأ ثهاَق كاحيعر نأ لا ئايعخالا د الاي وأت ْئْجَل نذل
 نك هلا ار موك لوا س2 بار وس لري طرت حج مما يدا
 ا هؤاضق الَو هتداّهش لقت الف انلاَومأَو ءامد

 9-0 01 هه

 انه اَهِلْضَأ»َو (َةَضْوَرلَأ» ىف ِناَحْيشلَأ هلقن اَم اًذنَه .َةَلاَدَعْل يِضاَقْلَأَو
- 

 02م

 ىف 207 يفاَنُي اَلَو ."جاّهْنِمْلا» يف ٌيِوَوَبلأ ِهْيَلَع ئَرَجَو ٠ َنيِرَبَْعُمْل

 لْهَأ ةَداَهَش ٍلوُبَق يف 7 ل َهَنَأ نم ِتاَداَهَّشلأ باَتِك يِف َةَضْوَّرلأ ِةَداَيِز»

 اَنُه اَم َّنأل آل ْمَأ َلاَوْأ الآَو ءاَمَدلَأ لِحَتْسَي َْم َنْيَب ْمهيِضاَق ِءاَضَقَو ِءاَوْهَألَأ

 . ليو ُهَّلَحَتْسأ ِنَم ىلع كا امو ليوأت الب كِل لحتسأِنَم ىَلَعٌلوُمخَم

 َدَصَق ْنِإ | مَعَ ؛ تاَقاَلثإلا يف للا ىَلَع اَيَْج ان رح ح لام ْوَأ ٍسْفَت ْنِم ُقلَْأ

 اق .ييزواَمل 1 ُهَلاَق راومش 0 ْمهَتسيرَعَم مهئاَعضإ املا اللب ٍلذَع
 يتَلَأ عئاقَولآ

 عب مهشنب أ مل نطو لتجلا فوك ةباَحْسلا رع يف ترج

 َدَقْف نإ «ليِواَتلَاَو ةَكْوُسْلأ اَميْج َدْدَع اَذلَهَو ءٍلاَم و سفن ِناَمَضِب

 : نآلاَح ُهَلَق اَمُهُدَحَأ

 ٍلاَمقْلا َلاَح لَو َلاَمْلَاَو َسْقَتلآ ُنَمْضَي ِةَكْوَش الب ُلَوَآَتُمْلا يِغاَبْلا : ُلَوَألآ

 ل ءابك اَذلَمَو ٠ .لبوأت الب كوش ل : : ينك

 .اَنُه ٌدوُجْوَمَوُهَو د عاَمِتْجََو ِةِْفْلا عطَقِل َنيِغاَبْلا يِف ِناَمَّضلأ ًطوقُس
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 ؛دبلا َناَك نإ يق يآ مهَل تعبي نع ةاقبلا مامإلا ُلَِعُي الو |
 ُهْنَع هللا َىِضَر ْئولَعِب ءاَدتقأ نوُه 4 اع ماتَ ْمُهَل اًحِصاَن «ةَرظاَنُملل
 ها عمي هر ا ع ا للا 0100 0 مسام ص و

 ْنإَف ْمُهْضْعَب ىبأو ْمُهْضْعَب َعَجَرَف ِاَوَرهْنلا لْهأ ىَلِإ سابع َنْبأ َتَعَب ُهَنِإَف
 نإف «ةعاطلا ىلإ 0 د 0

 هلل نأ ؛لاِقْلِب ْمَُمَلْع أ اوٌُدَصْأ نِإَف ٠ ؛ْمُهْظَعَوَو ْمُهَحَصَن اوُوَص م 59 غلا

 هرم هيَ ثوبا ؛ِلاَبِقْلاب مث سالضإلاب 7
 . اًباَوَص ُهآَر اَم َلَعَفَو َدَهَتِجأ َلاَهْمِإلَأ ماَمِإلَ 2

 9و ِلاَبقْلا ِنَع َضَرْعَأَو ةَحالِس ىَقلآ ْنَم م الَو ْوُهُرِبْدُم (ْلَمقُي اَلَو)

 (مهجيرَج لَه ٠ ْعَرْسُي آل :ْيأ ءَمَجْعُمْلأب (َْقَدُي الَو ؛ْمُهُريسَأ)

 رم ل رق كبت 2 ىلاَعَت ِهِلْوَقِل ٠ هلام متي لو . لَمْ

 ةَبْيَش يبأ نبأ ىَوَرَو َميِزَهْلاِب ٍلاَيقْل ٍنَع ٌعوَجُّوْل ةَكيفْلأَو [4 :ةيآلآ /تارجشْل

 َلاَعَت 5 َّيِضَر اَنِلَع َّنَأ 55 مقر 014 ُيِقَهَِبْلأَو ؛الالما1 مقر 047/0
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 ءحبرج ىَلَع فدي الو كيذث عيني ١ : ئَداََف ٍلَمَجلآ موي هيدانم َرَمأ هنع

 َنَألَو ؛ ثرمآ َوُْهَف ةحالس َقْلَأ ْنَمَو ٌبرمآ َوُهَف ُهَباَب َقَلْعَأ ْنَمَو 'زيسأ لفي
-1 

 .َلاَرْدَقَو ةَعاَطلآ عْنَم ْنَع عفَدلِل َعِرُش 7 600-06



 ) عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعاَْفإلا ١ ا

 م ا هاف ةاه د. او دو و د. اود. د هاقاه واف اه راه هاو اهداف ده و دو هدو او د. د٠. دعا« هاهو هاه دو ياه ده هاو اه هد هاه ىو

 ُبْرَحْلأ يِضَقْنَي َّنَح اَدْبَع ؤأ َةَأَرْمَأ وأ اًيبَص َناَك ْوَلَو ْمُهُريِسَأ ُقَلطُي الَو
 ”ت وه 010000 -. وع كر لذ و 22 عقر س 2 06 5 ىيىييمو اس 0010

 لبق قلطيف هراّيتخاب ريسالا عيطي نأ الإ مهدوع عقوتي و «مُهعمج قّرفَتَيَو

 ع 2م 5 < 7 هر 00 - 2 02 ١

 ناك نإ 0 ةارَملاَو 2ص يف اذكَو را 0 يف اذَهَو .كلذ

 موُمعِل مِهِلاَوْمَأ ْنِم ْمِهرْيغَو ْمِهِلْيَخَو مهجالس ْنِم ِءْيَش ٌلاَمْعِتْسأ ُمُرْحَيَو
 :مقَر الا /ه ُدَمْخ 00 يرنأ لم لحت الا : : كي هلو

 ةْواَد وُبأ ُهََنَو ُنِشاَقَدلآ ةَرُح وُبَأَو ُدَمْحَأ ُهاَوَر : 573/7 كيئاَوزلآ عَم عَمْجَم» يِف ُيِمتيَهْلا َلاَق ه5

 : مقر لمان /4 (ِناَميِإلآ بَعش» يِف ُنَقََْبْلاَو ؛مالك هيفَو ٍدْيَز نب ُىِلَع هيِفَو ءِنيِعَم ُنْبَأ ُهَمَعَضَو

 نفخ اَذإ امك ةَروُرْضل َّ ١١78[ :مْقَر ١/ 23٠٠١ «ئَرْبكلا ِننُسلَأ» يِفَو 7

 .اهيوُكُر لذَعلا لهل ٌروُجَبَم ٠ ْمِهِلوُيْخ َرْيَغ جت ْمَلَو ٍلْدَعْلا لهَأ َماَرهْنأ

 هذ واي هلع انما ؛ قيَجْنَمَو راك ُّك ْمُحَي اَمب َنوُلتاعُب الو

 اَناَْبَف اب اوُطاَحَأَو دو أو «ةقوؤشل النشا نع طلت خت
 ٌيِفْنَحْلاَك ٍداَقتْعأ وأ واد َنيريذُ َُّْف عري نب محي

 اَرَشَو ٍماَعَط عنَمِب ب ْمُهْراَصْحِ ْروُجَي اَلَو لع ًءاَقْبِإ ٌكِلذ

 َهْلَع اولَئاَق ذإ الإ هلو ُْفَع روج الو حلك لَ يف ف ماَمِإلَأ

 ْنِم يَوْم َلاَق اَمَك َدِجاَوْل ُمَرْليَو ؛ ؛ مِهِعوُرُز وأ مِهِراَجْشَ

 اكل َربصَي نأ ٍمِلْسُمْلا ىَلَع ُبَِي امك ِاَعْبلا نم ِنْيْنآ ٌَرَباَصُم
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 هادف ادهأ رو هان دو عاود هع فاق هاف هاف هوو هاو اه واو ده فاه هاه هاف ولف عده هاه هاه ها هاه هاه عه هاهو هاقلا»

 6 0 وعر سو 7 نم م اس < 2 - هدب الو و 72 -َ 72 3 _
 . 3 8 - دعو ١ مير 5 1 424
 نأ ٍلداعلل هّركي ةعفاشلا ل .ةَنف ىلإ اريحتم وأ لاتقل افّرحتم الإ ىلَوي

 ه هر

 ٍةاَعْبلَأ نم ةئاط رْشْمْل ئَبَس ْوَل يلع يوسف امال ُهَماَق
 د مهمز ]مِهذ ر قل فمر :فذاقسأ ل ع ِلْدَعْلأ ْهَأ َرَدَقَو 0

2 

 2 َّيِهَو «ةَماَمِإلَ ٍداقعْنَأ قرط ِناَيَب يِفَو «مطغألا ٍماملآ ٍطوُرَش يف : ةّمتت

 - هس

 :ربخل ءاّيِشَر ِءاَضَقْلِل ُلْمَأ َُنْوُك مامإل ًطِرْشَف ؛ ٍءاَضَقلَأَك قيامك ُضْرف

 :مَقَر 2384 :ةَحْفَص ٌيِسِلاَيَطلَو 11519 :مْقَر ,359/* ُدَمْحَأ] (ٍشْيَرق نم ٌةَكِبَألا»

 : مقر 2157/4 ُنِقَهْنَبْلاَو 0 اةَيْلِحْلا) يف مِن وُبََو ءالا0 : مقر 7”د5 ١/ ُنناَريَطلَأَو ؛,! ١90

 وُبَأَو ؛ 1 : مَقَر 24717 / «ْئَرْبَكْلا» يف ُنِئاَسَنلَأَو ؛15177 :مَقَر «4 0“ /4 ُءاَيَّضلأَو ه4

 يف ُيِمَتْيَهْلا َلاَق 2.7784 :مَقَر «41/07 (ِطَسْوَألا» يف ْنِناَرَبْطلآَو ؛ 406 :مْفَر 44 /ا/ َلْعَي

 ُنْبَأ ُهَقَنَو صرف نيرا ُدبَع هِفَو «كريبَكْلادَو (طَسُو ؤألا» يف ُِناَربَطلآُهاَوَر :194 /© ؛ِدئاَوَّزلأ عَمْجَم»

 « هسفنب َوْرْعَيل اًعاَجبش ء[َّتاَق (ريبَكلا» اجر ُةّيقَبَو مالك ِهيِفَو ءفَلاَخ اَمَبُر :َلاَقَو اج
 هه

 يف لحد اَمَك ضوُمّتلآ َةَعْرْسَو ةكَرحْلا ءاَميتسمَتَْي ٍصْفَت نم ماس ريت 2

 هوك و مس اسر ف يستر سمس وع
 : قرط ةثالثب ةّماَمإلا دقعنتَو
 هةورص م ءهر؟هر ضار د 0. هم - ع م

 رّسيتملا «سانلا هوِجْوَو «ِءاَملعلا نم ِدَقَعَلْاَو لحلا لهأ َةَعّيَبب : نلوألا
2-9 2 



 ) عاَجش يبأ ظافلأ َّلَح يف ٌعاَتقِإلَأ , ١ا/

 [ ةَدّرلَأ يِف ]لصف

 وع
 ب مم و

 .ٍدوُهَشلآ َةَفِصِب عياَبُمْلا ُفاَصْنآ ُرَبتْعُيَو ٌدَدَع ايف ُرْبُْ [ الق ؛ مُهعاَميجآ

 َرَمِْل ركب وُبَأ ده اَمَك ِِتَيَح يف ُهَنيَع ْنَم ٍماَمإلا فالْخَتْسآِب :ُة ةَيناعلأَو

 ةقالخلا ىف َر 1 ا امه هلل َيِضَ
0 1 

 | 1 5 : لاَ لول ات ذقن تت نإ فاك 8

 . 14١[ :ُةيآلآ /واسّتلأ ٌةَروُس 41 4 البس َنيِنِمْؤُمْلا َلَع
 ع عر سا سام

 : رَبَخِل هيِهَنَو ِهِرْمَأ نم ُروُجَي اًميِف اًرْياَج َناَك َّنِإَو ٍمامإلا َةَعاَط ُبِجَ

 ُيِذِمَرَتلَأ] «يفاَرْطألآ ع ْعَّدَجُم ٌنيْشَبَح ٌدْبَع ء ْهَكْيَلَع رم 2 ْنِإَو اوعيِطََو اوُعَمْسا

 ْمِكاَحْلََو فور : مقر 2507/5 ُدَمْحَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو «ه5 : مقر .2//

 155٠[« :مَقَر .40 :ةَحْفَص ٍدْيَمُخ نب ُدْبَعَو ؛ِداتْسإلأ ٌحيِحَص :َلاَقَو ءالاله١ :مقَر 4
 وو َّ كلذ يارب مل 3 3 4 ا هاه م ل 217
 بوجوب ِ لذ لصحيي َو «ةّملكل د هبصن نم دوصقملا نآلَو

 م
9 

 نم ّيِهَو . هِرْيَغ ىلإ ِءْيَّشلأ ِنَع ٌعوُجّل : ةغل ّيِه ؛ اهم لاَعَت هللأ اند



 08 34 0 9-3 ها ه 6 روض . 2 24 هو 2ماسو مبكر دايم ل

 طبخ الإ «تؤَملاب تلّصتا نإ لّمَعلل ةطبخم ءامكح هظلغأَو رفكلا شحفأ
 2 كس 1 2 م 2 2 2 -_ م

 و - 8 2 م 1 اع رشه 5 ذاملا 0 1 62 «َ 2 1 .٠ و َِ 5-06

 دي عطق : رس و . ىعت صن نع تاّمهمل يف هلقن امك ؟هَباَون
 + ووك يافع همر ب هدم سم ه7 82ي1 ا هو و

 ءرفك َةّيِنب رومأب هعطق دو «مالسإلا َراَرَمتْسا هق

 > 0. 20 5 سو 4 ف 20 2و 0

 «اداتع مأ

 هه 1 4 كمي َدْعَب ترك دق ورز ال 2 توءِزَوتْسش مث ولوُسَرَو -هِيلياَدَو ّ هرم وعر ل 2 2 1 نال يم دعس جو ل ري 20
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 ىَفَت ؤأ ؛ عِتاَص الب َكِلَذَك اًدوُجْوَم ْلَرَي ْمَل َمَلاَعْلا نأ َنوُمِعاَّرلآ َنوُيِرْمَدل

 وأ الوُسَر َبَّذَك ؤأ نبت ةَوين ئََت ؤَأ ءىَلاَعَت هلآ ُمُهْلِسْرُي هَل :َلاَق ْنَأِب َلْسْدل

 َدَحَج وأ ِهِدْعَو ْوَأ هرْمَأِب ؤأ هللا مشب أ همْسآب وأ هب ّففَحَتْسآ وَ ُهَبَس وأ اب

 فس وأ ُهّْنِم امن ادقتْعُم يآ هيف َداَز وأ اهتم َلَع اًعَمْجُم آلآ َّنِم يآ
 نس ناك ْنِإَو ُنَعْفَأ آل :َلاَقَف نس ُهَّنِإف كَراَمْظَأ لَك :ُهَل يق ؟ل امك نسب
 2 2 277 2 ١ ا

 وأ هُنلَعَف اَم اَذَكَب ُهُلوُسَرَو هلآ يِنَرَمَأ ْوَل :َلاَق وأ ءَكِلذب َءاَرْهتْسالآ َدَصَقَو

 يسن ٌئيبنلا يرذأ ال :َلاَق ؤأ ءاَنْوَجَت ''”اَْدِص ٌءَيِبنَألآ ُهَلاَق اَم َناَك ْنِإ :َلاَق

 ل :َلَوَح ْنَمِل َلاَق ؤأ ءاّراَقَتْحا «ناَميإلآ اَم يِرْدَأ آل :َلاَق وأ ءْمِّرِج وأ

 ءىَلاَعَت هللا ٍريِدْقَبب اًذنَه :ٌموُلْظَمْلا َلاَق ؤأ «عوُج ْنِم يِنْنُث ال َلْوَح

 ىَلَع ؤأ مِلْسُم ىَلَع ٍرْفُكلاب َراَشَأ وأ ءوِريِدْقت ِرْيَعب ُلَعفأ انآ :ٌمِلاّطلآ َلاَم

 الب اَمِلْسُم َرَمَك وأ ُهْنِم ُهَبِلاَط َمالْسِإل رَقلُي ْمَل وأ «مالْسِإلأ َداَرَأ ِرْفاَك

 . ُيِمِرْيَجْبلا . ةقرعَم ُرَبَحْلأَو ةَركت ُهَّنَأ هيف ءاَرَّخَّوُم اَهُمْسَأ عْفّيلأب ِةَحْسَن يِفَو ,ناك ُرَبَح بضتلاب )١( دم دج هل ور 0 0 هد ؟ سر هك همك وسلا كنس شك ه2
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 هوَ يلَوَتُمْلا ِنَع (ةَضْوَّرلَأ» يف ُهَلَقَن اَمُك ةَمْعْنل رْفكب ِرْمَكُمْلل ليو وأ 6

 اعل ايلا ِرْمَحْلا بْرُشَو ٍمْلُظلاَو ٍطاَوْللَأَو اَنزلَأَك عاَمْجِإلآب اًمّرَحُم َلَلَح
 أ

 هه
 سول

3 

 حو

 انفو لق لاق هلع خط بوو لقد علا ل حاتج

 ةداَيِرَك عاَمْجِإلاِب بجاَوب َسْيَل اَم َبوُجُو َدََتْعأ وأ ءٍسْمَخْلا ِتاَوَلَّصلأ َنِم
 ؛َلاَح هيف َددَرَتْو اَدَع رْمكْلا ىلع َمَرَع أ ٠ ِسْمَخْلأ ِتاَوَلَّصلأ يف ِةَعْكَر

 َو هَل َلِحاَس آل ُباَي اَذَمَو ؛ةَروكْذَمْلأ لِئاَسَمْلآ هذه عيمَج يف َرَمَك

 ِءاَقْلِإَك :ُهَل اًدوُحْج وأ ع حيِرَص ءاَرهتْس ُهُيِحاَص ُهَدَكَعَت اَم ْرَفَكُمْل

 ٍقوُلْخَمِل د ٍدوجْسَو «ٍةَروُذاَقب ني َدلآ َنْيَب / بوثخمْلل هشأ : :َوهَو ءيِفَحْضُم

 . ِسْمَْشَو مْنَصَك

 ا اَرْيَمُم ْوَلَو ُيِبَّصلأ (هَقالَط ُحِصَي ْنَم ُعطَق» :اًنِلْوَقب َجَرَخَو

 ْنَماَلِإ # ىَلاَعَت هلْوَقل ؛ُهَرْكُمْلَأَو ؛ و ءامهفيلكت مع امل حِصَ َ

 9 هيف َلَحخَدَو ء[لدح :ةيآلأ / لخّتلا ٌةَروُس ١١1 4 نمي نيَمظُم ةَبْلَكَو
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 د
 ى 2

0 

1١ 2- 

 أ

١ 

 اب

0 

 افلا

5 

 » صا

+ 

 ن6 سس هلسا يناماق ب 2 سل هو نوع و - 6 اه رس وص
 هيَ ْنَع هِمالْسو َاُوَصت ٍرِئاَسَو هقالطك ندر ٌحِصَعف «هركشب يَدَعَْمل

 َمّدَقَت اَمِم ءْيشب (مالسإلا) نيد (ْنَع) ِةَأَرْمَأ وأ ِلْجَر ْنِم (ٌدتْزأ ِنَمَو)
 و

 ؛ هلت لبق ابوُجُو (َبييَتْسأ) ءاَهْيَغَو تاَطوُسْبَمْلا يف َرّرَق امم هرّيغب ْوَأ ُهَناَيَ

 نه ءاَهَتلاَرِإ يِف ىَعْسَيَ ةهئبش ُهَل ْتْضَرَع امير مالْس لْسِإلَأب اًمَرَمْحُم َناَك ُهَنَأل

 مس يبا ها را : ا

 َرَمْع ْنَع ةَباَتتْسالا ُبوُجُو َتَبْتَو ْتْضَرَع ِةَهْبش ْنَع ْن : َةَّدرْلَأ نأ َبلاغلا

 و 2 2
 ع

 «ِرِباَج نع هةر : مقر ك218/] ين َراذلا ْئَوَرَو لاعب أ



 ا ٌىنيِبرّشْلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 0١ ام 0ك
0 000 

 ا"
 -_ ب مح

 ْنِإَف «مالْسإلَأ اَْيَلَع َضَرْعُي نأ هلي بلآ َرَم مف ءْتَدَتْرَأ [َناَوْدَم ] َفاَمور

 هب َلَدَتْسَأ يِذَّلَأ ِءاَسْنلآ لْدَق ْنَع ْيَهَّنل اًذلَه ُضِراَعُي الو .ْثّليق اَلَِو ثَ
 ِتاَدَئُْمْلا ىَلَع اَذلَهَو تاير ىَلَع ٌلوُجْحَم كلذ َّنَأل ؛ةَنيِنَح و

 اسك و لف ٌفَح اَه َبنَرُملأ ُهَلْثَق ند اللاَح ُنوكَت ةَياَيَتْساَلَاَو

 و 24 00 معو م

 11 ةثالثا: يأ «(ا) اهي
 11414 مُر ُكِلاَم ٌماَمإلآ هب َدَحَأَ

 إف ءِتاَّرَم تالت مالْسِإلأ ىلإ لوعُدي : ُيِرْهْزل َلاَقَو

 . اًذلَه َلَع ِنَْمْل مالك ْمُهْضْمب ضْعَب

 هنأ أ :هنع 1 ٌفيِعَض َوُه ٍلاَح لك ىَلَعَو

 , / | ِدْوَعلب (َبآَت نِإَف) ؛ ٍنْيَرْهَش تاَنَتْسُي

 00 ةيآل كلذ ُدْنِم ردت ؤأ اًقيِدْنِز َناَك

 ءالالو : مقر فال ١/ يِراَكِْلا] ربو [*+ :ُةيكلا /لاَقْتألا ٌةَررْس 1 4 ٌفَلَس دهام مهل

١ 1١ 

  6 31م اا

 ع

0 

 رمغي اوهتني

 ,3_5ى : مُقَر ل6 ُيِذِمْرَتلأَو : مقَر 254 /“ َدْواَد وُيَأَو ١ : مَقَر 207/١ ٌمِلْسُمَو

 ءالولا/ :مَقَر 27590 /؟ هّجلَم ُنْبَأَو ةل١ فَ ءالال 1 ُئاَسَتْلأَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو
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 ص

 لإ ْهُهَلاَوُ أَو ْمُهَع امد ينم اوُمَصَع 82 اًموُلاَق اذإق» :[6١6١٠م : مُقَر 2507/١ ُدَمْحَأَو

 ُهَلاَف امك امك ٌمالْسإلَأ ٌرِه رِهظَيَو و َرْفكْآ يِفْحُب ْنَم ٌقيِدنرلَأَو . (مالْسِإلآ ٌقَحب

 لحتتي ال نم َو | ؛ ضِئرْلاَو كج ةَفص نب بالا اذنَه يف ٍناَحْيَّشل

 .(تاّمِهُمْلا» يف ٌةَباَوَصَو ؛ ِناَعّلل ىف ُهاَلاَق امك اًنيِد



 نقل رفا

 رباَقَم ف نقدي ْمَلَو « ِهْيَلَع ّلَصِي ْمَلَو ءالَمَعُي ْمَلَو ءَّنِ _ نا - 4 0
 < ةثيلشخلا

 ؛؟ 1 :مقَر 0٠ ١و“ َيِراَخْبلأ ِرَبَحِل اًبوُج اًيوجُو خ5 (لتق) ٠ ٍلاَحْلأ يف ْبْنَي ْمَل ْنِإَو

 ٌّنَسَح ٌحيِحَص :َلاَقَو 21508 :مُقَر 041/4 ُيِذِمْرَتلَأَو ؛١480 :مَقَر 215١/4 َدُراَد وُبَأَو ؟ نَسَح دق

 مفر هاج ةيق ىلا ؛7057 :مقَر 27387 ١/ ُدَمْحَأَو ؛ 5009 :مقَر 23٠١ 5 ,/ا/ ْيْئاَسَلَو

 ٌيِسِلاَيَطلاَو ؛8 05 :مُقَر ,848/5 هّجاَم ُنْبَأَو ؛ 5410 :مَقَر 77/٠١ َناّبِح ّنْبَأَو 5

2 

 118/8 ْميْطفَراَدلَأَو ؛ 867 :مُقَر 514 :ةَحْفَص ٍدوُراَجْلأ ُنْبَأَو ؛5184 :مُكَر 0٠" :ةَحْفَص

 : ْىَأ مولتقأَف ةئيد َلَّدَي نم :[170917 :مْفَر 190/4 ُنَقَهَْيْلاَو ؛؟8١٠ :مُقَر

 ناَسخإ رثألل هفَضْورلأ١ يف وب َمََج امك ِريعَو قارخإلآ نو قع ِبْرَص

 بوُجْوْلا ةّيِلْهَأ ْنَع هِجوُرْخِل هَلْسَع ُبِحَي ال : ْىَأ .(ٌلَّسْعُي َلَسَكُي ْمَلَو) . ةلثقلا
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 َلَصُي ْمَلَو) .ٍئاَتَجْلا يِف (َةَضْوَرلأ» يِف ذ ُهَلاَق اَمَك ُهَل ُز وُجَي نكلل «ةّدّدلأب
4 

 «ادبأ َتاَ مُيتَي رَحَأ لع لَضاَلَو » : لاَ َلاَق رِفاَكْلا ىلع اهيل(

2 2 0 

 سس و 2 , 2 ُ هان وع دار مم < سر ًّ

 هلْسَغك ٌراَوَجْلَأ ةُمكَحَو «هنيفكت ْنَع فنَصُملا تكس : يبن

 مهني هجوُرَخِل (َنيِلسُملأرباََم يف) ُنْفَد َروُجَي ال : ْيَأ ء(ْنَهدُي ْمَلَو)

 يف ُهَلاَف امك ٌيِبْرَحْلاَك ُبجَي آلَو .راّمكلا رباَقَم يف ُهَنْفَد ٌزوُجيَو قدرا

 قلو َنيِمِلُْمْل باقم نيب ِهفَد نم ٌيريِمَدَل مالك ُهاَضَنَقَأ اَمَو .(ةَضْوَدلَأ»
- 

 معا

 عذ١



 ها ع .اع م ادم ىو. د .اع عاق ة.ا.ه و دق ده دو و هاو هو دع اش هد هو هاو ده ده هد واه ود. هام و هاو هاه ا.ه د عاو ا ىا»ع ههه

 ىَعّدأ وْلَو ءاَهْبِجوُي اميف ساّنلآ فالتخال ةٌدَرلَأب ِةَداَهّشلَأ ُليِصُفَت ُبِجَيَو
 «قّدَصِيَف فلَح ِهِلْعِف ؤَأ رفك ظْفَلب هيب ْتَدِهَش دَقَو اًهاَرْكِإ ةّدرب ِهْيَلَع عّدُم

 بقت مَل ْتََلْطََو هيرب تَدِهَس أ دوُهّشلأ بكي ْمَل ُهَنَأل «ئيرَق الب ْوَلَ
 َبَبَس َنيَب ْنِإَف كاٌدَتْرُم يبأ َتاَم :نْيَمِلْسُم ِنْيْبآ ُدَحَأ :َلاَق ْوَلَو رم اَمِل

 ْنِإَف «َلِصْفتْسآ َنَلْطَأ ْنِإَو ؛لاَمْلا تنل يَ ُةبيِصنف مََصِ ٍدوُجسَك هكر
 هَْلِإ فِرُص َرَْخْلا ُبَرْهَي َناَك :ِِلْوقَت اَهَرْيَخ ذأ انيق َناَكْةَِر َوُه اَمَرَك
 َرهظَألا َّنأ ْنم (جاَيْنِمْلا» يف اَمَو ««ةَضْوَّرلَأ» يلْصَأ يف ف َُهْظَألَأ َوُه اًَذلَهَو

 ١ . ٌتفيِعَض اًضِيَأ خم ُهَنَأ

 د

 منش هلوصأ دعو اهيف ذأ ةكؤلا لبق دعنا نإ ةئزملا :عزف :ة
 ٌهِلْسُم آل ءاَعبت ٌدَترْمَف َنوُدَتُْم ُهُلوُصَأ أ ءوُلَْي ُمالْسإلاَو هَل اعَبت ُدِْْمَف
 ني ْمَل ْنِإَف ءتاَنَتْسُيَو َعْلبَي ّمَح ُلَئُْي اآلَو ُقَرَبسُي الق كيل ٍدِفاَك آَلَو
00 

 يف اَمُك ُحيِحَّصلأَو .ِهِغوْلُب لبق ٍراَمَكْلا داَلْؤوَأ نم ِتْيَمْلآ يف فِلْئْخأَو

 .هنَجْلآ يف َمُهَّنَ َنيِقَفَحُْمْلل اعَبت ِءاَقْسِتْسال ٍةالَص باي يف ' وُمْجَمْلأ ١

 هْيَوْبَأ ُدَحَأ َناَك ْوَلَو .فاّرغألا ىَلَع :ليِقَو ران يف ْمهَنَأ ىَلَع َنوُرْتكَألاَو



 ١ ِءاَجش أ ِظاَمْلَأ ْلَح يف ٌعاَنْفإلأ» «

 4 < 6 6 م
 ةالَّصلا كر وو

 ٌئوعَبْلَأ هلاق ؟ ٌئِلَصَأ ةفاكف اًئلَصَأ اًرفاك ٌرَخآلْأَو اَذَتْرُم

 4 1 كري دم | 00 هور 2 مم ا 5 2

 يد ُةنم اَضقُيَو ةَّدّرلَأِب ُهَلاَوَر نأب اًدتْرُم َتاَم نإ ٌفوقْؤَم ٌدَتْرَمْلا َكِلمَو

 9 ا ن 1 6 3 رسال 7 7 25 ريض 2 25 14

 ِهلاَمَو هِضْعَبَو هسفن ْنِم هنَوَمَم هنم لانَيَو ءاهيف هفلتأ اَم َلَدَبَو اهلبق هّمزل

 مَ نب «تقولآ لَم ْمَل نإ ُهفْوَصََو وب قل قوَقُح اَهَّنأل ِِتاَجْوّرَو
 لبق دأب هلم نإ فقول لاَمِتْخأ ِمَدَعِل َدَحِل لطاَبِةَباَِكَو عْيَبَك ؛ « َقيِلْعَّتلَأ ٍلبقَي
 م

 َدْنِع ُهَلاَم َلَعْجُبَو اق ّلِإَو ءَدَقَ : مَلْسَأ ٠ نإ ٌفوُفْوَمَف ِةيِصَوَو قِْك َقيِلَْتل
 .٠ 0 م ع 2 1 هاو 2 وقرر 0

 يِضاَقْلِل ٌموُجُنلآ ُهْب ةيتاكم يدَوُيَو ؟ ةقث ذأ أك ءمّرْحَم وخن دنع ُهنَمأَو «لذدع
 6 040 ا ْز _ٍ -

 0 م 0 2م و 200 أ 3 6 2 هه 6 و 7 نسا 20 ثُ

 ريغ ُهَضِْبِق نأل ٌدتْرَملَأ اهضبقي مل اَمْنِإَو ءاَضْيَأ كلذب ٌنِتْعَيَو ءاَهل اظفح
 هر هه رو

 .٠ ريشصم

2 

 المكيف د 12 2 مكس 1 هل « 0
 نايعالا ىلع ةضوّرفملا ةالّصلا كرات ىف لصف

2 
0 

 همكح َناّيَبَوُهَرْيَغ وأ اًدحج ٌةلاَصَأ

 هيِفف ءاَهماَكْحَأ ْنِم ِءْيَش ىَلَع هِلاَمِتْشال ِةّدّرلَأ َبِقَع ُتمَصُمْلأ ُهَرَكَذَو

 َيلاَرَعْلا نِإَف «َتْمِلَع اًميف َنيِفْتَصُملآ نم ِهِْيَعِل اًقِلاَحُم َناَك ْنِإَو ةَبَساَنُم

 ُروُهْمُجلاَو ُنِنَرُمْل ُهَرْكَذَو «ِناَدَذلَ لب ةَعاَمَج ُهَرَكْذَو . ٍرئانَجْل َدْعَب ُهَرْكَذ

 . قيلأ ُهَّلَعَلَو : ُيِعِفاَّرلَأ َلاَف ٠ (هِلْصضَأ» ك ( 0 و ٍزْباَنَجْلأ لبق
2 

 ِسْمَخْلا ئدخإب ةَقِداَّصلآ ءاَعْرَش ِةَدوُهْعَمْلا (ةالّصل ٌالَّصلأ ُك راَث) ّْلَكُمْلا ()
 هه



 ١ ينيبرّشلأ ب يطنحلا لمح نب دمحمل

2 

 هه ُهُمْكْحَف « اَهِبوُجْوِل ٍدِقَتْعُم رْيَغ اهَكرَْي ْنَأ : اَمُهُدَحَأ : ِنْيَبْرَض ىَلَع

 ُتاَنَتْسُيَف ٠ اَهبوُجُوِلاًدِقَمْعُم ل نأ : ْيِناَثلَأَو .دَتْرُمْلأ مك

 سك أ خجلي بيس كتل ذإ 6 نْيَيْرَض ىَلَع)

 َدْعَب اَهَرَكْنَأ نب ءاَدْحَج ِهْيَلَع (اَهبوُجْوِل ٍدِقَمْعُم ةدغُم َرْيَغ اَهَكدْدَي ْنَأ :اًمُهُدَحَأ)

 بوُجُو يف (ُةُمُكْحَف) . ّيِمراَدْلأ ٍنَع «توُقْلأ» يف زف َوُه امك ادام ْؤَأ «وب هَل

 1ك ١ . ””َنيِكِرْشُمْل رباَقَم يف فدو هبِفْكَتَو هلْ غ ْزاَوَجَو ِهِلْيقَو هتَباََتْسَأ

 يحجب و فك لغو حجزت يهل سام ىَلَع (ٌدَتِرُمْل
 اَمَك َدَرَمتأ ول َدْحَجْلآ نذل ؛ويِقتلا لجأل تمص رك امو رتل عما

 نيد نم ٌموُلْعَمَوُه اَم هِراَكْنإل رفكلِ اًيِضَعَقُم ةم َناَك بوُجُوْلل اًدِحاَج َلَص ْوَل
 ٌتيِذَكَت كلذ َّنَل «ىلؤأ َناَك ٍدْسَجْلا ىَلَع ْمَصُمْلآ َرَصَتْقآ ولف ؛ةَروُرّصلأب

 ىَلَع َءاَمْجِإلأ ُيِدْرَواَمْلا َلَقَنَو . ىَلاَعَ لأب ُكاَيِْلآَو هب دمك ؛ِهِلوْسَرِلَو

 . ةَروُرَضلب ن نيل نموت هلع عج لع دوم يف راج كلذ كلذ

 نأ ُروُجَي ْنَّمِم ءهوْحَن ؤأ مالشإلاب ِهِدْهَع ٍبْرَقِل الِماَج ْةَرَكْنَأ ْنَم اَمَأ
 َسِيلَف ِهَملعْلا ِنَع اديب اَمَن ذأ قَد مث انوُمجَم م َّعلَب ْنَمَك ههْيَلَع ىَفْخَي
 .اًدَتْرُم َراَص َكِلْذ َدْعَب َداَع نإَف ءَب 2 وُجْوْلأ ْفَرَعُي ْلَب «ا كتوم

0 

 اهب وُجْوِل اَدِقَتْعُم) اَنُواَهَت وأ السك (اَهَكْرَْي ْنأ :يِناَتلأ) ُبْرَّضلآ ()

 َىِهَو .ٌدَتْرُمْلا نم الاخ أَوْسَأ َسْيَل ُهَنَأل لعل َلْبَق (تاَْسيَ) هْيَلَع

 .اًيِلاَغ هْيَلَع ةَمَدَُم اَهَّنَأل ؛ ِنْهَدلأ ىَلَع اَْيَلَع مُكَحْلا َمَدَق امَنِإَو ءاوالَصلأ» ئَلَعال وِْسَعا ىلع فطَع 200(

 نم رْيبْمْل . اهُيَلَع ٌةالَّصلأ» ْىَلَع ُفطَع ٍذِئئيِح َوُهَف ؛(َنيِمِلْمُمْلأ رباقَم ىف» : حُسن ىِفَو



 ةَميِرَج ٌَ 2 لع 0 ٌدَئْزُْمْلا ةَباَتتْسَأَك ةَبِجاَو جئت «ومضَمْلاَ

 كلذ نا اججَ ةَباَبِبْسال ِتَبَجَوف ِرَثلآ يف َدوُلُخْلا يِضَنَْت هد ُدَتْرُمْل

 ئضتقم لب ءاَّدَح لتي هنؤكل ُتفَحَأ ُهَئيَوَقُع َنِإَ َةالَّصلأ كرا فالخب

 يش لَ ىَي الن منإلا طقس دود ٍنوَك نم 'هيِواَتق» يف يول ُهَلَ
 يس

0 

0 

 ُهنَيْوَتَو : وب ْْطاَُي مَ ليعمل هم ٍةَميِرَجْلآ ِهِذلَه ىَلَع َّدَح دق ُهَنأل قيل

 . ٍتاَوَلَص ريِخَأَت ىلإ يدَوُي َلاَهْمِإلآ آل ال ْوَقْلا لع
 . لق ِرْيَغ نم ُهَليبَس َيَلُخ (ىَّلَصَو) رفا لأب (+ بن نِإف) م رس ل

 . ةبْؤّتلأب طقست آل ُدوُدُحْلاَو ءٌدَح ُلْنعْل اًدنَه :ّليِق ْنَِق

 ىَلَع ةَبوُقُع ْتَعِضُو يلا دوُدْحْلا يِماَضُي آل َلْئَقْلآ اَذَم 1 بيج
 يِف فال آل اَذاَهِلَو ٌَّقَحْلآ نم هَ لَو اَم ىلع الذ لب ةَقِباَس ةيِصْحَم
 ٌدَحْلا ٍطوقُس يف فالخلا ىَلَع ج : كتي الو ٌدَبَتَوُه يِدَّلأ لغِلأب هِطوُتُس

 دبي ْمَل ْنِإ فيّسلأب (لتق) ثني مل ْنِإَ : ْىَأ (لإَو) «باَوَّصلأ ىلَع ِةَبْوَتلَأب

 المو :مقَر 007/١ ٌيِراَخْبْلا  ِنْيَحِيِحَّصلأ) ٍربَحِل ارك ل (1دخ) .اًُذُع

 0353707 :مُقَر 3” /ه ُئِذِمْرَيلاَو ؛؟١114 :مْفَر 244 /* َدُواَك وُبَأَو 45١ :مْفَر 01/١ ٌدِلْسُعَو

 ءموإلال : مَ 21798 /7 هّجاَم ّنْبَأَو ؛89171 :مَقَر ءالالإا ْنَئاَمَّلَآَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 هنَلإ آل نأ اوُدَهْشَي ََّح
 يق نا مار 2

 اولَعَف اذإَف ؛َةاَكَّرلَأ اونْوُيَو ءةالَّصلأ اوُميِقُيَو لل

 تصد ع 22 ق : ءر ها
 2 نمانلا لتاقأ نأ ثزمأ) ٠١678[: : مُفَر 007/5 ُدَمْحَأَو

 010 دك © عار سن 9

 هللا لوس َر اَدمَحَم نأَو اال
 وميهيو 2



 يار ا. اد. ان. اياه. هاه هاف. ده هاه ده يه و او و اوافق عاعاو .ه واع د .اوأو ها واو د.« ده ا. اه واو عاق. هاهو واه .اقاهلاو

 ىَلَع مُباَسِحَر الشإلا ّقَحب لإ ْمُهَلاَوْمَأَو ْمُهَءاَمِد يّنِم اوُمَصَع َكِلَذ

 َنِم َكِلذ وْحَن وأ دلل وأ ايس هتك : َلاَق ْنَأَك اَُذُع ائدبَأ نإ ؟ (هللأ

 حتي مهنا نقي مَ :ةَلِطاَب وأ رمألا سفن يِف ْتَناَك َةَحِيِحَص ٍراَدْعَألا

 ذهل رك دعب اهب ُهْْمأَت نك ارم ريب يفرلا نع اهي هن
 ِناَف !لَص :ُهَل َلوُقَت ْنَأِب ؛حيحّصلا ىف اَبْدَنَو «لطابلا رْذُعْلا ىف اًبوُجُد

 :َلاَقأ ٌءاَوَس ءَلتق ءِرْذُع اللب اَهَكْرَت ُتْدَّمَعَت :َلاَم ْنِإَف . َكِلَذِل ْلَمقُي مَل َمََتْم
 و هه - 0 وع 2

 أعلا دّشعتي هجران - همأ حلم ٠ يع اسم ذآ ا 5 4 هَ 2 ع 2
 ريخ | ٍدَّمَعتب هتيانج قمحتل ّوأ ءاهلصأ 8

 ل

 د د

2-9 
 ناَكرألآ ِةَراَهّطلآِب ْماَقُيَو ؛اَهَل ّكْرَت ُهَنَأل ءةالَّصلل ِةَراَهّطلأ ُكِراَن ُنَمفُبَر
 فالخب ؛ِهأَو فخ هيف ْوَأ يف فالخ آل اَمِيف ُهَّلِحَمَو «طوُرُّشلأ ا

 وأ ءاَدمَحتُم ةدلَّصلأ نْ :َروُهّطَلأ ُدِقاَم َكَرَت ْؤَل :ِلاَّمَمْل ئَواتَف» يف ؛ ٌيِرَقْل

 5 قت لس ويم اص أ ةَأْرَمْلا َسَمَل وأ َركّذلأ ٌيِعِف ةاّش ّنسَم

 طَقَف ٍةالَصب اب وُجُو ُهَلتَق ٌحيِحَّصلَأَو ؛هيف ففَلَتْخُم ِهِتْدلَص ٌراَوَج َّنأل ءُلَتقُب

 ذب ةَروَُص تف هل ايف ةروُرَصلا حذو نع ها طب ربحا

 و ءندنلا بول تح رفا كتب لف الف ايفو يف ةينَلآ عم عمجُت

 3 ءِسْمّشلآ عولْطب حبْصلآ يف فيو جمل علي تح ِبِْغَمْل كرب

 َقاَض اذِإ اياب ْتَلاَطُيَ ؛ رْجَمْلأ عولطب ءاَسِْل يِفَو ءاَهبوُرْعب ِرْضَعْل

 تس جَرْأو رص نَف .تفولأ نع اَهَجَرْحأ نإ لقلب ُدَعَوَمُيَو ءاَهْتكَ

 ع ٌَلوُمْحَم ءاَهْتَقَو َقاَض اذإ اًهكَرَتب ُلَتَقُي :(َةَضْوَرل» ٌلْوَقَف ؛َلْيَمْل

١ 

5 



 دنحلا
 ١ ءاَجش ىبأ ظاَفْلَأ لح يف ٌعاَنْفإلا « دي

3 

0 2 

 . نْفّدلَأ يف َنْيِمِلْسُمْلا مَكُح ُهُمَكُح َناَكَو
9 

 ْرَّزَعُي لب َلَتْقُب ال ُهَنَأ نِم :َليِق اَمَو ءُدْعَب اَهِمالَك ةئيرقب لْثَقْلا ِتاَمّدَقُم
 7011/5 ُيِراَخْبْلا] رّبَحْلَو ّحَحْلأَو ِةاَكَّرلَأَو مْوَّصلأ ِكْرَبَك َيَلَصُي سَ *

 ٌيِذِمْرلَأَو خا : مكر 2371/4 َدُواَد وُبَأَو ؛ : مَقَر 107/9 لسمو 4 : مُقَر

 هَجاَم ُنْبَأَو ؛5016 :مقَر .40// َُيئاَسَتلأَو ؛ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 21507 :مقَر 4

 :مقَر 371/19 َةَبْيَش يبأ 1 نبَأَو 50١ :مَقَر 17/١ ُدَمْسَأَو ؛؟ 54 :مقَر 017

 يي يرنأ مَ لحي 3 :[ ما :مَقَر 2131/٠١ قاَزَّرلأ ٌذِبَعَو ؛1

 اتلآَو ءسَتلآِب ُسَّْتلَآَو ينازل ُتيَعلأ : ثالث ئدخإب
42 
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 ب ٌدوُدُرَم ءاَصَقل َكْدَتب ب لعق 39 ُهَّنَأَلَو ؛(«ةَعامَجلل

 :ٌركذ مب ٌيصوُصْخَم ٌماَع ٌربَحْلاَو ءصوُصُنلاب

 ىلَع ٍرْذُع الب ِكّرّبلِل َوُه مَنِ ِتْقَوْل َجِراَح ُهلْدَكَو

 . لْضَفْل َمِتاَح يف يِنأَي ٌليِصْفت هيف ْلَب ءاَفَلْطُم ِءاَضَقْلآ كرب

 (ةَضْوَدِلَأ ٍةَداَيِز ١) يف امك ءاَرْهَظ اَلَصُأ : َلاَق ْنِإ َةَعْمْجْل كتب ب ليَ

 جو فلو ءاهس ءاصق نبل فلل ذإ ءٍءاَضق الب اًهِكْرتل ّي ٌيِشاَّسْلأ ِنَع

 ْوَتَو ءُلَمَقُي ْحَل بات ْنِإَ . يَ نإ اهلفف نبكي ال ني فَ

 فاجر للا ُهْمَرْلَت ْنَميِف اَذَهَو ؛ ٌداَسَك كلذ َدْعَب اَهُكدْبَأ آل :َلوقَي

 ةَفِص (عِماَجا :ُهَلوَقَو ؛ عِماَج ٍرْضِم ٍلَْأ ئَلَع لِ ةَعْمُج ١

 تت

 الل لوقي هي هع ةَفيِنَح اَيَأ

 ' .رطمل
2 

 رباَقَم يف (نْفَدلأ) بوُجُو (يف َنيِمِلْسُمْلَأ ٌمكح) هِلْثَق َدْعَب (ُةّمَكُحَو)



 قيد ريب رشا بيطختلا أ دم نب دمحم

 2 ني 7 7 ا

 . َةالَّصْلاَو لّسْعلاَو

 ُهدبَق ْسَمْطُي لَو هْيَلَع (ةّولَّصلأَو لنا بوُجُو يف () .َنيِمِلْسُمْل

 دع د

 يف ا ل رم 1 3 143 8 م 0200 ا ع 2
 2 هس م6 كب امم ”تاتعن ذأ 0. 1 .ع 7 أ ك7 © سل ا  ى سس سلب

 اهواضق هم ل ىفأ «© ونك :ر دعب ةالّصل كَوَت نم : ةمتاخ
 -. ساب ٠ وت

1 َ 16 0 3-7 

 اًضق ُهَمِزَل ِرْذُع الب د اهب ُةَرداَبملآ ُهَل نَسُي نكن ءاَروَف 71 د ءار

 .ْعّسَوُم اَهتقَو نأل ِرْذْعب ُهْنَتاَف هاب َلَبقُي ال ْنِكَل
 ع

 و

 لآ ترم ام اَمَك َكِلَذ لقي ْمَل اذ ام فالاخب وبول لفي مل ٠ اَهيَلَصَأ
 كرا ل

 ئدخإب الت أ دقت نم مِلع امك نلتقي مل قوم ةووذنم كر ولو هل

 . هِسْفَن ْىَلَع اهب وأ يذلا ُهَنَأل ءسْمَخْل

 ُهْنَع تطقْسأ ةلاَح ئّلاحت هلأ َنْبَو هيب نأ ْمِعاَز َمَعَر ْولَو : : ُتِلاَرَعْلا َلاَق

 ْضْعَبُهَمَعَر امك ءِناَطْلشلآ لَم َلَْأَو ٍرْمَخْلا برش ُهَل ْتَّلَحَأَو :َةالَّصلأ

 راثلآ يف هدولُخ يف َناَك ْنِإَو لْيَق بوُجْو يف َكَش الق ؛َفُذ َمّبلَأ عد

 هك د6



 َضقَ

 يَا ١ جر ىح
 ىسسمورا» نيدا> سكش»

 دييديرامب اند تكرم هي جدأ تصحح

 َلَح يف ٌعاَْقإلا 0 ١

2 
3 

- 3 
0 0 

 ١ 0
 عج
2 

 "مع
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 : ٌةيآلآ /ةرقبلا ٌةَروُس ] د هاتوا طقم » : نَلاَعَت هوَ ٌتاَيآ عاّمْجإلأ

 ٌةَروُس ور * َدَفَك َتنيِكصِرْئُمْل أوُيِدَقَو © :ىَلاَحَت هِلْوَقَو 40و فخ

 ٌةَروُس 15 هوت دَجَو ُثَيَح ٌمُهوُلُسْماَو # :نَلاَعَت هِلْوَقَو 1*1 :ُةَيآلآ /ِةَبْوّتلأ

 ء1مم :مْقَر 0007/١ ُيِراَخُتْلا] (نْيَحيِحَّصلا» ريَخَك ٌناَْخَأَو ؟[44 :ةيآلأ /ِءاَسّْلأ

 ا : مقر 2/0 ٌيِذِمْرَتلاَو : مَقَر «5 4/7 َدْواَد وُبَأَو 4١ : مقر 2051/١ ٌمِلْسُمَو

 ؛9911/ :مقَر ء1595 /؟ ِهَّجاَم نْبَأَو 45917١ :مَقَر ءالال /ا/ ٌيناَسْنِلَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 لإ َهَلِإ آل اوُلوُقَي َيَح َسَّنلأ َلِتاَقَأ ْنَأ تْزمأ» ٠0618[: :مْفَر ه0 /* ٌدَمْحَأَو
 نم يح 1 مللأ لبس يِف َةَح ةَحْوَر وأ 05و ْدَعَل» 144١[: :مقر] ٍمِلْسُم ِرَبَخَو ؟ «هللأ

 . «اَهيف اَمَو اًيْنّدلأ

 ُهْنَع ىّلاَعَت هللآ َيِضَر َيِفاَّشلأ ُمهِماَمِإل اَعَبَت باحضَألآ ُةَداَع ْتَرَجْدَقَو
 ]آل

 .باَتكْلأ اَذلَه ِرْدَص يف َةَمَّدَقُم اوُرَكَذَي ْن م /

 َمْوَي ةكورشأ ُلوُسَر تحب : لوقف ءِكّدَتلا ليِبَس ىَلَع اًهْنِم ًةَدئن كْدَنلَ

 .ةنس َنيِعِْزَأو ثالث : : ليقَو هَنَس َنيعبْرَأ : ْنْبَأ َوُهَو َناَضَمَر يف ِنّيْثالَآ

 مت روع

 شع : ليقَو «َنيِنِس عْست ْنْبَأ َوُهَو ٌيِلَع : ليِق اَهَدْعَب مث «ةَجيِدَخ هب ْتَمَمَآَو

 . ىِمِرْيَجْبلا . ياّرلآب (ةَوْرَعَل» : ةَخشسْن يِف 00



 0 م 5 مساس هم 3 سن دس و

 ١ ممم ينيب رشلا بيطخلا ٌدَمحَأ نب دمحمل

 هم و 2

 ٍلاّصخ ٌعْبَس ٍداَهجلا بوُجُؤ طئاَرْشَو

 - 4 6 ريل ا 00 ا ا ا ا م 2 وع <( هس

 نيزس ثالث َدْعَب همْوق غيلتتب رمأ مث .ةثراخ نْب دْيَز :ليقو ءركب وبأ : ليقَو

 ام لبثلا مق نب ديول ىلإ علو رانا دب لع ضف امو ه- م 2 م جل 0 4 4 4 يع
 سمس وع 3 و

 ِتاَوْلَّصلآب حسن مث .اًهرِخآ يف اّمِب خسن ّمث ءِلّمْزُملأ ٍةَروُس لَو يف َركذ :
7< 

 7 لم هسه سمس اة

 لَو نس رفعي وول فب كَم كمي سْفَمْلا تيب ىلإ ءارسإلا بَل سمح

 ءَّتِس ؤأ وأ سْمَحِب ةَويلأ َدْعَب دعَب :َليِقَ (ِبَجَر ْنِم َنيِرْشِعَو عْيَس َهَلْيَل ِرهْشأ

 ذوي :َليقَو
 ايت نيس ورا دهب موَصلآ ضر مَ قبَكلأ لافتا َرمَأ من

 يف : ليق ؛ةَيناَثلأ ةنّسملَ يِفَو ؛هَلتَ : ليقَو :مْرَّصلأ َدْعَي ٌةاَكَرل ِتَضرْفَو

 رف اَهيِفَو .ةلبقْلا تلوح ةرجهلأ َنِم بجو يف :( ءِقَو ؛َناَبْعَش ففضن

 يه ار مم ل ع2 2 هع ص 2 276
 حجل نضرُف مث «ئكضألا ٍديِع من «رطِفْلأ ٍديِع َةالَص لي ادت دتْبَأ اَهيِفَو

727 

 . سمح ةنَسا: قو تس َةَنَس
 14 2ع

 ع و2 م

 . اًعَبْرَأ َرَمَتْعَأَو :ِرْشَع َةنَس عادوا هج الإ ٍةَرْجِهْلا دب لكي حب يْمَلَو

 ِهلِكَع هذعب َدْمَي اَمَأَو َكَياَمِك َضْرْف رجلا دعب دْعَي ع 6 هدْيَع يف ُداَهِجْلأ َناَكَو

 ُهَلَعَف اَذِإ :ٍةياَمِك ُضْرَعَم مهدالبب ا ْنَأ نول لاَحْلأ :ٍنآَلاَح راَّمكْللَ م
0 

 .ةياَمِكْلا ضوُرُ نَأَش اَداَه ّنأل .َنِقاَْلأ نع ْجَرحْلا طقس ةَاَك مف نم ل

 : (ٍلاَصِخ ُعْيَس) ٍِذِئَئيِح (ِداَهِجْلَأ بوجو طئاَرَشَو)



 « عاَجش يبأ ٍِظاَمْلأ ّلَح يف ُماَنْفإلآ» 1

 , ُةَروكَذلأَو « َهَيّرُحْلاَو , ُلْقَعْلاَو « ٌعولبْلاَو « ٌمالْسِإلأ

 روس 4] 4أوُيَق أوُنَماَ دل انتي 8 : ئلاَعَت هِلؤَقل ٠ .(مالسإلا) : لوألا

 كو ٍِفاَكْلأ ىلع ٌبجَي لف َنونِمْؤُمْلأ ه هب َبطوُحَف 6 هن ةَيآلأ [17١؟ : ةيآلأ /ةبوَتل

 .اَنَع ٌتْدَيِل ال ُهْنَع ٌبْدَنِل ةيزجلا لذي هَل مَ هو و“

 . (ٌغولُبْلا) : ةَيناَتل )2

 .اًمِهِفيِلْكَت مَدَعِل ٍنوُنْجَمَو ٌيِبَص ىَلَع َداَهج الق «(ُلْقَعْلا) :هئِلَثلآ (َ)
 يبص

 هه :ليق . ةيآلأ 41 كي 08 | ةروش ه1 4 اصلا لص سل » : لاحت ِِلوَِلَو م رس م
 اي واط ششي وتل ليِقو «ْمِهِتاَدْبَأ فْحَضِ ُنايبّصلأ
 .[1474 : مقر ٌمِلْسُمَو 4 فد يختل قنَحْلا يف وجو دخأ مَ رم نب

 قا أ اًضَكَبْم ْوَلَو ٍقِيِقَر ىَلَع َداَهِج الق (ةّيّرْخْلا) :ةَعب ةَعباّرلأ ©

 ةررش 41 4مُكِيشَأَو ْمُكِلْوْمأي طرأ ليبَس يف 4 ”أوُدِهجَوال : ىَلاَعت ِهِلْوَعل
 سس ىّتَح ُباَطِخْ ُهلَمْشَي مله ؛ اكلي َسفَت اَو ديم لَم اَلَو 0 6١[

 ِنَأَّسلآ اًدنَه لمَ م يله هنأل ُماَمإلآ ُهَلاَف اَمُك ُهْمَرْلَي حل ُهْديَس ُهَرَمَأ وَ
 يِضَقَي ال َكْلُمْل نأ ؛ ٍديَسلِل ٌقَحَتْسُمْلا ماقيشلا م أ َْيَلَو

 تضل

 هلْوَقِلَو ءاَهِفْعَضِل ِةَأَرْمَأ ىَلَع َداَهِج 0. 0 زوكألا) :ةسماَكل ١)

 1ك :ُةيآلا /ِلاقتلا ٌةَروْس 81 4# لاَسِقْلا لع َيِنِمْؤُمْلا ضّرحح < نيل باكي 8 : ىلاَعَت

 72 ءقَاْرَمْلاَك ىَتنُخْلاَو ءِءاَسْنلَأ َنوُد ٍلاَجَرلل ُكِرَصَْي َنيِنمْؤُمْلا ظْفَل َقالْطِإَو

3 

ُ 

 هم 7 ع م 4 .٠
 . يِمرْيَجَبْلا .«(نودهاجتَو» : محسن يِف كلل



 ١ ينيب رّْشْلأ بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل
0-4 4 

 ٍلاَمَقْلَا ْئَلَع ةقاّطلأَو 2
 و

 ءصلَأَو

 007 ُُ هع َُئ -

 (ٌروُرْبَم ٌمَح ٍداَهِجْلا ّلَصضْفَأ َنكَل» : ِداَهِجْل : داهجلا يِف ف ُهَنلَأَس : ةَشْئاَعِل ِهلب هلَْقِلَو

 00 مف ير

 ني كسا 06 0 72 عر 2 أ

 ذعتي ضيرم الع داَهج الف .(ةّكّصلا) : ةّسداّسلا ()

0000 

 ىَلَع داَهِج الق ءِلاَمْلَأَو ِنَدَبلأب (ِلاَبِقْلأ ىَلَع ٌةَقاَطلأ) :ةَعِباَسلآ ()

 َسل # + ئلاَعَت هِلْوَقل ؛ِةَدِحاَو لْجر يف ْرَلَو يي ٍجَرَع يِذ ىَلَع الو لمع

 ل لمس ل هم ول سر 20 ا يي

 : ديه 5/1 /روثلآ ةّروس ١41 4 حر ضيِرَمْلا َلَعالو جرح حَرَقَلا َعالَوْمَّرَح ىَنَلْلا لع

 وع

 ُهظْعَت و
 هَلاَتِق اهدي 1١

 تسسلم

 (رّصَب فعض ٍفْعَضَو ٍسْرِض عَجَوَو عادُصب َةَرْبِع الَق ٠ : هيآلآ /حْنفْلا ٌةَروُس 48 ١

 هه ا سا لع اع ب ا يم م سءعل :  كيس ا هو 02 5
 عنمي ال ٍريِسي جّرع الَو السلا ءاقتا ُهنكْمَيَو َصخشلا كردي اك ن

 0 وأ اَِلاَمَكب دي مطفَأ ىَلَع الو ٠ َبَرَهْلاَو َوْدَعْلََو يْشَمْل

 نجع عب يم ُنَكْمَأ نإ | ِنْيَلْجَرل عباَصَأ وأ ٌلَكَألَآ ِدِقاَف يفالخب

 اَكَنلآَو ٌنئْطَبْل ٍداَهِجْلآ ًدوُصْقَم ّنأل :اَهعِباَصَأ ِمظْعُم وأ دي هَ ىَلَع

١2 

 فكما

 دمسألا مدلل

 كل

 0 ةَبهأ ِمِداَع و : بْرّصلآ َنِم ُنّكَمَتي آل اَمُهْنِم اك ّنَأل ءاّمِهيِف ٌدوُقْفَم

 نإ ُهَمِزل ُهَتوُد َناَك ْنِإَ ِرْضَق َرَفَس ناك ْنِإ ٌبوُكْرَم اَذكَو «حالس الو ِةَقفَن نم

 ٌمَحلأ يف امك ُهْننْؤُم ُةمَرلَت نم لوم ْنَع كِل لِضاَف يضَمْلا ىلع اا َناَ

 َنْيَب رايخلاب هل 206 تك أ ُهُداَر َيِنَق ؤأ َجوَح اَم َدْعَب َضِرَم ولو

2 

 8 0غ
 ٌعوُجْدْلأ ُهَل ٌراَج ةَعَقَوْلا َرَضَح ْنِإَ .يِضْيزأ َفِرَصَنَي

 (ةَضْوتل ِلَئاَوُر» يف م َراَجحْلاب ْيَمَّرلَ ُهنَكْمَأ ْن «لاَمِقْل ُةنكْمُي
0 1 



 وه دم ها ثم نانا. دو د. اع دعاها. اه ده عدو هاه هده هاو ساو هد و او عاق ىو واو واه هو ده اق هاه ده هاه هه اواو هاه هاو

 ُهَلْوَح وأ ِهراَد ٍباَب ىَلَع ُلاَتِقْلآ َناَك ْوَلَو .هيف هل َعَقَو ضْقاَنَت ىَلع اهب يمل

 .ُةدْيَغَو بيلا وُ يِضاَقْا ُهَرَكذ اَمَك ءْنَّوُملأ ٌراَبَبغَأ طَقَس

 همس
 دقفك عج بوو عم رع لك "هوغو قبس اَم مَ يذلا طضلاَ

ًُ 

 ءاهجلا ها رقطلا ادلع يف تشي د فَلا ل :ةتوج مبا رقة 2-2

 َرْفَسَو داَهج َرْمَس مّرَحُي رسوُم ئَلَع َلاَحْآ يذل أَو ِفِواَخَمْل ةَمَداَصَم ىلع

 . لَجَألآ َبرَق ْنِإَو َرَمَسلأ مّرَحُب ال ' لَجَوُمل نيدو ِهميِرَغ ِنْذإب لِ يَ
 و يمس ناك نإ وَ ذب ا هنو قس ةاهج لجو ىلع مَ
 | زجَي مل طقم امه ُئوَحْل ناك

 ُبِجَي ال ْمُهْنِم رِفاَكْلا فالخب ؛َنْذَأَو ءمهنم ب َبَرَق الآ َدَجَو ْوَلَو َكِلْذَك

 ٍءاَتفإلآ ةَجَرَد بلك «ةَياَمِك ْوَلَو ٍضْرَف مّلَعَِل دَهَس هيَ ْمْرْحَي لَو «ةَناَذْعَْسَ

 َدَعَب َعَجَر مث ٍداَهجلا يف ٍنْيَدلَأ ٌتَر وأ ُهَلْصَأ َنْذَأ لَو ؛ هِلْضَأ ٍنْذِإ ِرْيَعب

 َموَح 00 . فصل قل رضي 0 ل ُهْعوُجُر َبَجَو عوُجْولب ّمِلَعَو ءهجوُرُخ
 3 8 م لس ع م

 مكن ءاَوَس ِنْيَع ضف اجا نو . مُهْنِم ٍنِكْممْلاِب ُعْفَدلأ
 م هل

 هنأ مَلعَي مل وأ لِي َدخَأ نإ هنأ َدَصَق يق ءْنِكْمُي ْمَل ْمَأ ٍلاَمقِل ْمُهَبَْ



 0 يبغا بيطحتلا دَمحآ نب دمَحُمل

 وسر 2( همم 17 _ نيه 1 0 0 © ماس

 اَقْيِقَر '''نوكي ٌبْرض : : نيبرض ىَلَعَف رافكلا نم ٌرسأ ْنَمَو
 و رو رع 0 0 هم

 َناّيِبَّصلَأَو ٌءاَسنلَأ ُمَهَو ىبَّسْلأ سفنب

 . ثّدِخَأ ْنِإ ةَّشِح اق ٌةَأْرَملآ ِنَمأَت ْمَل ؤأ لق م 'رتشالا َنِم َعَنتْمَأ نإ

 اَو اَهِلْمَأَك ُهُمْكُح ةُمُكَح ٌراَمكلا اَهَلَحَد يِلآ ِةَدَْبْلا نم ٍرْضَقْل ةَقاَسَم َنوُد َوُه ْنَمَو

 لع أ نكمل للعدل ثيي .فحت ريل ؛ةيذج فأي

 مَرْلَيَو ِديَسلآَو ِنْيَدلآ ٌبَرَو لضألا نم ِنْذإ الب قيِقَرَو ِنيِدَم َوِدْلَوَو ِريِقَف ىَلَع

 اذان ْمُهّل مقدام رعب ةجاَحل د مهل يملا رضا فام لَ يَِا

 .َدْعَب ْنَم َقَح يف هَ اك ضو بْنَ افَح يف ٍنيَع ضف ديف هلأ نب
 نإ ُلاَِقَو ُمالْسِتْسأ هلق اَنقَو اًرسأ َرَوَجَو ءِلاَمقِل ِبْهَأَت ٍدضق [ ْنِم ْنَكَمُي ْمَلاذِإَو
 8 مج ازعلا أَو كنب عت نإ لع

 2 م
 : نْييْرَض عفا نري نَمَ) لوب ِداَهجْلا ٌماَكْحأ يف عر م همو ث. 6 ساس

 ٍناَكْسَِو ةَلَمْهُمْلا ِحْنَمب (يبسلا) ِدّرَجْمِب :ْيأ «(سْننب اَقيِقَو َنوُكَي ٍبْرَض
 ٌءاَسْنلأ أ َمَهَو) «هريِرْختا يف ٌيِوَوَتلأ [ لاَ امك كمال :ّوهَو قَدَكَوْمْل

 يحل وقم يَ اقر امك .نمنش وأو ذيل نياََملاَو ناضل

 ً َءاَقِرَأ رْسألاب َنوُريِصَي : ْيَأ ِرْهَقْلأِب
2 - 

 :ِةَمِيَِعْلأ ٍلاَوَْأ ئاَسك َنونوكَيَو ءانل َءاَقِ
 ُمِسقي اَمك َيِبَّسلأ ْمِسَقَي َناَك هل ّ َنيِمِناَعْلِل يِتاَبلَأَو هلْمَأل ْسْمُحْل

 سحاب .َلاَمل

 عاو مسرى رق م مست
 . « ٌريِصَي ١2 نوكي » : لَدَب خّسنلا ضعت يِف 200



 موتر 2 رم 02 0 عر 07 ب نلوم 0 0 0

 ماَمِإلَأَو . نوغلاَبلأ لاَجّرلَأ ُمُهَو « يِبَّسلأ سفنب َقَرُي ال ٍبْرْضَو
 هم يبا م مد هم 8 ه2 يسرك عر 1 71

 ؛ ُنَمْلَأَو « قاقرتْسالأَو « لثقلا : َءاَيْشَأ ةَعَبْرَأ َنْيِب مهيف ٌرّيحَم
 هم مه , هرم

 « ٍلاّملاب ةّيدْفْلاَو

 َنوْصَتَبُمْل َرِكَذ اَميِف ْمُهَلِْمَو ُهُدُدَجَت آل ُهُراَرْمتْسآ ٍديِبعْلا قرب ُداَرْمْلَو

 هرم سا ص هكا ةهاس 0 مث هر 2 2

 يِف يِقاَبلاَو ٍناَيْبَصلاَو ِءاَسنلا لق نع يهنلِل ٌرِكَذ ّْنَم لتقي ال : هيب

 َنيِمِناَعلِل ْمُهَتَميِق َنِيَض مِهِتَوَقَو ْمِهّرَشِل لَو ُماَمإلآ ُمُهَلَتَق ْنِإ ءاّمُهاَتْعَم

 . ٍلاَوْمَألأ رِئاَسَك

3 
00 3 9 

 ا 4

 َءاَش ْنِإ يِتاَيَس اَمَك ٍراَتْخالأب َقَرَ َمْنِإَو «(يّسلآ سب قوي ال بْرَصَو)
 ريم أ (ُماَمِإلَآَو) .ُءالَقْعْلا (َنوُغِلاَبْلا) ٌراَرَْألا (ُلاَجَْلأ ُمّهَو) . ىَلاَعَت هلأ

 :0 .َنيِمِلْسُمْلَاَو مالْسإلِل ٌظَحَألا لْغِفِب (مهيف دم) شيب ةَعَبْرَأ َّنْيَب هس

 ْ : يهَو «(ءاَيْشَأ

 . قيِرْغَتَو قيِرْختب ال ِةَبقَر بْرَضِب (َلْئمْلا)
 يف 2مل ىَّلَع ٍصْخَش ٍضْعَب وأ َنِبَرَع وأ نّتنأل ْوَلَو (َقاَقْرَيْسالَاَو)

 ْ . ةَحَلْصَم اَهآَر اَذِإ | (َْضْوَرلَأ»

 . مِهِليَس لحم مِهْيَلَع (ُنَملآَو)
 ود ف 8

 اَنِلاَم ْنِم وأ ْمِهِلاَم ْنِم َناَكأ ءاَوَس ْمُهنِم ُهْذْخَأَي : يأ «(ِكاَمْلأِب ةَيدِفْلآَو)
0# 



 لكلا ينيبرشلا بيطخلا ٌدمحأ نب دمحم

 7-5 : ةحاضيلا ٠ َ ك عىعمأكبم لاح اب ك8

 . نيملسملل ةَحلصَملا هيف ام كلذ نم لعفَي « ٍلاَجّولاب وأ
 7- ل

 ؤأ ْمُهُرْيَغ ٍلاَجّرلأ ُلْثِمَو
 ْمُكَيِدَْي ْنَأ ُروُجَيَر . يلي زأ ملم نيكرشُ دم ْوَأ دْيَم ميسم وأ مِلسمِ ٌكِرْشُم

 لَم يدي يف يأ مهَتَسِسَأ دري نأ ٌروَُي آو نهد يف ذ يل ايَحِلْسَأب

 . حالتما هَ نأ وُجَي ال اَمَك ؛َُنوُلْذْتَي

َّ 

 هيف اَم) ٠ «يّهَسَملأب ال اهتْجالَأ َكِلْذ : نم ِشْيَجْل ثيم وأ (ُماَمِإلَأ ٌلَعَفَي)

 ٍِشْيَجْل ريمأ و وأ م لا ع ّيِفَح ْنِإَف ٍالشإلاو (نيِمِلْسُمْلل َةَحلْصَمْل

 امك يهل نإ ٍداَهتْجالَأ ىَلِإ ٌمجاَر ُهَّنأل ؛ُهَل َرَهْظَي يَح ٍح مهتبح اطعألا
2 4 3 

 , هيف مام ملأ رتْخَي َ ب هَل لَكُم دب يب لد لو بشل رول 2215 2

 هع رلى

 ا فكيجصلا ريح ثق ميو هَ ٌمالْسِإلَآ َّمَضَع ًءاَدف لَو اَّنَم ِهِمالْسِإ
98 

 تف ١

 هز

 4 : مقر 245 /* َدْواَك وُبَأَو ١ : مقر 207 ١/ ٌوِلْسُمَو 4١180 :مقَر 5 ُيراَخْبْلا]

 هَجاَم ُنْبَأَو 91١ :مُكَر ءالال /9 ينال ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو 7707 :مقَر 2” / ُيِذِمْرَتلآَو
2 

 ُدَمْحَأَو ؛89377 مقر 520/7 سمان َلِتاَقَأ ْنَأ تزمَأ» ٠١[: 66 :مقَر 2007/5 ُدَمْخ
 اوُمَءاَمَد ينم | وُمَصَع اَهوُلاَق اها : َلاَق ْنَأ ىَلِإ لأ لإ هنلإ آل اولوقي َيَح 26ج مسدس ساو ر

 ااََمَحِب ّلإ» : ِهِلْوَق ليدي ٍرْسَألآ لبق اَم ىَلَع ٌلوُمْحَم (ْمُهَلَومَأَو» :َُلْوقَو
 يقابلا يف ئايجْل َّيِقَبَو ٠ .ةميِنَغ رشألا َدَْيْيَلَع َروُدقَمْل ُهَلاَم َّنَأ اَهّقَح ْنَمَو

 هرّذَعَتل اَهَضْحَب َطَقَس اذِإ َءاَيْشَأ َنْيَبَرْيَحُمْلا َّنَأل قَق ةقباَسلأ ٍربيخَتلأ لاّصِخ ْنِ

 .ةَراَمَكْلأ يِف قْيِعْلا نَع ِء ِرْجَعْلَأَك «يِتاَبْلأ يف ُراَيِخْلأ طقْسَي ال

2 



 لح يف ٌعانقإلا » رفح

2 
 .رشالا لبق .لاشإلا بزع ْرَح ِراَد يف يف ٍةَرْمأ لق نم نأ نعقا ع

 قمم ٍةَميِنَع نم (ُهَلاَم) .ه الْسِإب ّمَصَع : يأ «( َرْخَأ) .هب ٍرَمَظلَأ َلْبَق :ي

 تس يبّسلأ عرار (هدالؤأ َراَعِصَو) دل رَبَحْلِل ه هكفَس ْنِم (ُهَمَدَو)

 كَم اَمِل اًيَح ُثآلآ َناَك وَلَو ؛ ْحَصألا يف َكِذَك ُدَجْلاَو مالشإلا يف وُ

 اعل عوبلا دعب نول رم لذ يخصك نوما ؤأ ُهَدْلَوَو

 اًضْيأ

- 

 أ

 م 42 أ ْنَك ُء م 9 1 - هس م 2

 لَم ,بآلآ مالْسإ َلبق هم تَقِرْتْسآ نإ ال هل ابن لْمَحلآ ٌمَصْق بو ؟

 همالْسِإب مك ْنِإَو .لصمنُمل 525016

 ترث باح داع د د

2 

 .هرْيَمِ اَعباَت هيف ُلَعْجُي ال هب صْخّشلا ٌلاَلْفِتْسآ ُنكْمُي اَمَّنَأب : بيج

 َمطَقْنآ ٍتفرتْسآ نإ َيزِجْلآ ٍلْذبب ُلِعسَ آلَو مالسإلآب ُلِقَْسَ ةَعِاَبلَو
 ِكاَمْسِإ عاتيمال ل مَآ اَهب ٍلوُخُدلآ َلْبَق َناَكأ ُءاَوَس يئَسِلآ ٍلاَح يف ُهْحاَكِن

 هر

 20 اياَبَس يف ب ِهِلوَمِلَو ءاَهجاكن ُءاَدَتْبآ ُمِيتْمَي امك حاكتلل ةَرِفاَكْلا ةَمألآ



 ١مم ينيبرَّشْلا بيطحلا َدَمَح مح نب دمحم

 ما. ا.ه م واه ا. او ده اف ع ده د. و و هاه هواه .او دس عاق هاه و و ده اق و ده واو ده ده واو عاق ساه و واه هاو اها هداه

2 َُ 

 َدْواَد وُبَأ] «ّضيحَت َيَح تح لئاَح اَلَو «َمَضَت ىَتَح ٌلِماَح أَطوُت ال الأ» : س اَطْو
 2س

 تمسح

 ؛7790 :مُقَر .7375/7 َيِمِراَدَلأَر 41114 :مقَر 037/8 ُدَمْحَأَو ؛؟٠/ :مكَر 5

 ؛مِلْسُم ٍْرَش ىَّلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو 200740 :مهَر 23217 /؟ ٌمِكاَحْلآَو 4117/4 يطرد
 أ مولْعَمَو هيَ الو جر تا نع لأي ْمَلَو : مَقَر 2775/0 ْيَقِهْنَبْلاَو

 هب ب ٌمطقيَو ءِرْسَذلآ سفنب مدل ةَجْوَر قر ٌحْوَز اهل : نم مهيف ناك

 وو .
 .ُهَحاَك ن

 ُهَسِمن ْمَصَع ةيزجلا َلْذَي اذإ َيِبْرَحلأ َنِإ :ْمُهَلْوَق َفِلاَحُي اذنه :ليق نإف
 1 ةاَق ”ةشالا ريك سام 22

 قاقرتس 2١ نم هنجورو

 قتلا اهلواسيف «دقعلا َنيِح ةدوُجؤملا ةجورلا كاش ةاَرْل نأي : بمجأ 71 ؟م هآ م هم 000 أ 4 0
 2 6 ل ها خل لو 7-0 روك هه هم لن م

 مَ دفعا َنآل قع دب ُةَددَجَمْا ْوّرْلَأ انه ٌداَرْملَأَو ؛ةّيِعبتلا ةّهج لَع

 2 0 7 0 0 يا 2007 00

 َقَحَتْلا ول َيّمَدلآ ّنأل )ل ءائيزَح ناك اذإ يملأ قيِتَع قافزإ زوُجَيَو ءاهلّوانتي

 ف ءبحْا ادب قحتلا مين نيبال ءىأ وأ ةقيتعَف قر

 ةيبْرحْلأ م اَمسْمْلأ ةَجْوَر قرت الو عفوي ال هيو َدْمَب ءالَولا َنَأل و اقر

 . ُدَمَتْعُملا َوْهَو اهلْضَأ)َو «ٍحاَهْنمْلأ» يف : ُهَحَحَص اَمُك ْتَيِبْس اذإ

 يف ايَوَساَمُهّنِإَ :ُراَوَجْلأ ٍنْيَحْرْشلآهَو اَةَضْوَرلآ» مالك ئَضَعفُم َناَك نو

 َيِلْصَألا َمالَْسِإلآ َّنَل ٠ ىَلْسَأ اذِإ | َيِبْرَحْلأ ة ٍةَجْوَز نيب 0 يو امنت ٍفالخلا ِناَيَرَج

 «قر ْتدْحَي : ذإ خاكتلآ ختي مل ِيقيِقَراَاَك قتلا ثوُدُحْل حال
2 

 . عْيَبْلأَك حاكنلا ٌعطَقَي ال َكِلْذَو ءَرَخآ ىَلِإ صْخَش ْنِم ُكْلُجْلا َلَقتنَأ اَمنِإَو



 2 هَ

 هه هع[ .٠ امرأ 22و وو لئرالار 2 ُّ وسمر

 ملسي نأ : باّبسأ ةثالث دوجو دنع مالسإلاب ٌيبصلل مكحيَو
 3 2 سا © ان 72 2
 هرج يي رع

 « هب | لجأ

 ْنِم يِضَقَيَف ءطَقسَي ْمَل َيمْذَو ٍمِلْسْمَك ٌيِبْرَحِرْيَخِلنْد هْيَلَعَو ٌيِبْرَحْلأ َّقُر اَذإَو

 ب نايل ْنم قو يِبرَح ىلع يَ ناك نق ف دع ميغ نها

 طفي مَ ييزَح ريغ ىلع َوُهَو نيد بَ قر لَو . ٌطْقْسَيَف نْيَدلَأ بر وَ

 ؛ ةّسّمحم ةَسْمَحش ةَمِنَع ءاَمرْيَغ وأ ةقِرَس ِْيَعْوأ راَمَع ْنِم اًضر الب مَنِ َذحَأ اَمَو

 ُنْظَي امم َةَطَقْلَك ءَدِجُو اَم اَذَكَو ءذخآلل يِّتاَبْلَآَو هِلَْأل اَهْسْمُخ َبْلَكلآ الإ
 َنوكي الإ نس كريو ؛ةُقيِرَْت بجو مل وع كن إف ٠ ْمُهَل هَل
 . ٍتاطقْللأ ِرئِاَسَك اًريِقَح

 ناك اًركَذ ريفشلل : :ْيأ (ّيِبّصلِ 0

 َدْعَب نُج َْنإَو َنوْنْجَمْلاَو .(هْبَو ذأ نفذ وب را : اهو

 نإ وْ لبق اَمُهَُحَأ مِمَّنْ قع نب ريِغَّصلَأك ِهِغولُب

 هزمت لق هدب أ ِهِعْضَو لق اَمُهُدَحَأ مَلسَأ ءاَوَس ءالاَح السب ْمَكْحُي

 هب انقل كيب مبرد منكَ أوما َنيِدَلاَو# : ىَلاَحَت هِلْوَعِل :ِهغولُي لَكَ
 ١ :ُةيآلآ /ر رطل ٌةَروُس 001 4 جُبيَرُد

 :أ وأ

 0 0 عام مو ع شام و 2 0

 نوما ىلع رق عه قو ةعأ للف: :بنصملا لؤق وف ٠ ةيولت
 ًْ واو 2 0 00
 نيثراَو اونوكي مَ ْنِإ ُتاَّدَجْلَأَو د دا اًدخألأ ِنْي وبال َنْعَم يف لب ءاّداَرَم و

 .ايَح ُبريَلا نا َناَكَو



 ١م ينيِبرَّشلأ بيطخلا ٌدَمحَأ نب دمحمل
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 « ِهْيَوَبَأ ْنَع اًدِرَمْتُم مل هاري ميلر هَيِبْسَي ْوأ
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 مص اس سو

 غب اْفُم فص ُنوُنجَمْلا َقَأ أ وُ دبع َفَصَوَو ٌريِغَصآ عب

 مث هِسْفب م أ نم ةَبْشََف «همالشإي محلا يبَسِل ٍرهظألا لعد ٌدَتْرُمَف «هتقاقإ

 ؛ٍعاَمإب ملم َوْهَف «وِقولُع َتَْو اَمِلُْم رخص ْي َوبَأ ُدَحَأ َناَك ّْنِإَو د َدَتْرَأ

 لب نَا .ٍةكر ْنِماَمُهِْم قوُلمْلآ َدَْب أَرْطَي ام ٌدْضَي لَو ؛مالسإلل ايتو

 ءاَعْطَق ٌّدَت ٌلَتْوُمَف 2( ٍررحمْلا» يف اَمَك سفن ْنَع هب برع ْنَأب ءاّرْفك َفَصَوَو

 َنِلواَبَو اًرِهاَط ُِلْسُم نأ

 .َنوُنْجَمْلا ِوَأ َريِغَّصلأ :ْيَأ ء(هيبْسَي وأ) :هلؤقب ُهَرَكَذ ام :اَهيِناَثَو
 .هِداَرْفْنَأ لاح :ْيأ « ِلوُعْفَمْلا ريِمَض ْنِم ٌلاَح (ادِرَمُْم) :ُهل هَلْوَقَ و .مِلْنُص)

 ديالو هْيَلَع ُهَل َّنأل ءِهيِباَسِل اعَبَت اًنِطاَبَو اًرِهاَظ دانا مكن هنو ع



 ١0 اَجش يبأ ظاَمْلَ ّلَح يف ٌماَنْفإلا» 1

 مالْسِإلَآ ِراَد ىف اطيقل دَجوُي وأ

 م 9

 و : َماَمِإلَأ لاق . بألآك ُهَعيِبيف ف «ةنم هْيَلِإ ُبَرَأ َوُه ْنَم ُهَعَم 8 لَو

 32 07 م ل 3 5 01 0 131 0 31
 هل تغت ةوجو ل او 1 انش ميلف ل + ُهََيَرَح َلَطَبَأ اَمَل

 ص - 72 َو 5 ”--6- 200 ٌِظ 26 هه 2 71

 يِباّسلا ناكأ ْءاَوَس . ٍِنْيَمِلْسُمْلَأ نْي َنْيَي ُهَدلَوَت شأف «ةَياَلوَو يباّسلأ

 . اًمْرَج 8 عَ ١ ُةنإَف ىَل 1 َعَم يس اذ

 4 هه

 ةَمِنَعَو ٍدِحاَو ٍشْيَج يف اًنوُكي نأ ُهَعم ٍريِغّصلآ ْيَوَبَأ ٍدَحَأ ِنْوَك عمو
 ؛«يِباّسلآ ةّبعبت نم ئوفأ لضألأ هب ةئعَبت + نأ ؛ اًمُهيِباَس َفلَتخُأ ِنإَو ةَدَحاَو

 تيت اَمَنِإ ةيعبَتل َّنَأل ُدْعَب لصآلا ْتْوَم ْرَثَوُي آلَو «عابنتسالاب ىَلْوَأ َناَكَ

 - .يبّسلآ ِءاَديْبآ يف

 «مالشإلا ٍراَذ ىلإ ُهَلَمَحَو مذ ُهاَبَس ْوَلَف ٌرِفاَكْلا (ِمِلْسُمْل» ب َجَرَخَو

 ْنِم ُهنْوَك َّنأل ؛ٌحَصْألا يف همالْسإب ْمَكْحُب ْمَّل «ُيِمِراَدلآ ُهَلاَف امك ٌّنَمْأَتْسُم أ
 َّنَأَلَو ؟هيِبْسُم يف ُرْثَوُي فيكَ هِدالْؤَأ يف لَو هيف رْثَوُي مل مالمإلا ٍراَذ ذأ

 ىَلَع َوُه ْنَعَت .ُهْبَسَن لَو ُهَلاَح ُفَرْعُي آل ْنَم ّقَح يف ُرْيَون اَمَنِإ ِراَدلآ َةّيِعبت

 هُرْيَغَو ُيِدْرَواَمْلا ُهَرَكذ امك هيِباَس نيد

 ُهَكْحُبَف (مالسإلا ٍراَد يف اًطيِقَل ُدَجوُي ْوَأ) :ِهلَْقب ُهَرْكذ اَم :اَهُّنِلاَتَو
 اَذَه بسب هيب الب ٌدْفاَك ُهَفَحْلَتْسأ ِنِإَو اهب قحلا اَمَو رادلل اَعَبَت همالسإب

 أَم رس ولو نب ةوَك نكن ميم ب رك راب دلو لحم جف ذإ
 . ماللإل ايت اًرَتْجم : أ اًرِجاَ

 ال ْنِكْلَو «قاَحْلتْسالأ ئىّوعَد دّرجمب , ديعُي اللَق «همالْسِإِب مكُح ْدَق ُهَّنَألَو
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 مكمل ٍمَدَع ىلع ُلُدَي َروكْذَمْلا نال هلله ىَلَع ِهِرْيَغَك ُهُراَصتْقَأ : هيب

 امك ٍديِدَجْلَأَو ميدقل أ يف ُصوُصنَمْل حيِحّضصلأ َوُهَو ريما ريصلأ مالْسإب

 ٌحِصي ال اَمُهَو .نونجَملَو ريم ري دغ َهَبْشَأَف فلكم دعم هنأ ماتوا هلا
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 3 ب

5 56 06-6 
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 6 لا 5
 _ 35 30 ع 0 اما هما 6 .6 1 نقلا 35 ْ 3 اح

 عم هع 2 سار 2 0 00 60 وريسصم وعم روورم

 7. ةورقكلا كلو و

 َدْعَي َدْعَب ْغوُلبلأب قلع ٌتَراَص اَمَّنِإ َماَكْحَألآ نأ : ٌنيِقَمَْملأ ع َباَجَأَو

 . ةَرْجهْل
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 ماع َر ًَرَشَع ةَسْمَخب ُثطيِن اَمَّنِإ ! َماكَحَألآ نأ حبحص و : ٌئكبّسلأ لاق

 ةلَّصلأ َلَع ُماَيِقْلاَو ٠ يلا يب كِل لبق ةطوُن وس «قَدْنَحْل

 نيبو م ُهَنْيَب لاكي اًذَه ىَلَعَو ؛هب لَكَ ِِ َمالْسِإل َّنَهِل (ّحِصَي ٍِل اًَهِوْحَنَو

 .هناَِتَْي الَعِل نْيَرِفاَكْلأ ِهْيوْبَأ



 ٍظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا يخلي

 [ ٍةَمينَعْلَأ يِف ]1ّلْصَف

 ةضْوَدْلَأ»َو (حْرّشلأ» يف ٍحيِحّصلأ ىلَع ىَلَع ةئحسسم ُةَيَحَسْمُم ٌةَلولْيَحْل هِذلَهَو

 .ةلوليَح الق اَنَبَأ ْنِإَف ءاَمُهْنِم َدَحْوُيل هْيَدِلاَوِ

 م دل .٠ ب م ه5 م اس م < 1 3-0 0 2
 «رشتنم فاالخ مالْسِولاب اوظفلي و اوتام اذإ رافكلا لافطأ يف :ةميت.

 ْمُهُمكُحَف ةرطفلا ىلَع ُدَلوُي ٍدولْوَم لك نأل َدَنَجْلا َنولَخْدَي ْمُهْنَأ ٌحَصألَأَو
 2 2 2 - هد َ 00007 رم م ين 8 هر 3

 ٍرباَقَم يف َنوُنَقُدُي الَو ْمِهْيَلَع ىَلَصُي الق ءاَينُدلآ ين ٍرافكلأ ْمكَُح

0 
 6 35 0( ع 9

1: 
 ا 0 3 اه

 اه

 باكر ْوَأ ٍلْيَخ ٍفاَجسيإَو نم ٍلاَتِقب ْمُهَل َوُه اًمِم يع نيش رت مان

 ءَتَمْلآ َنيِح حالّسلآ ٍرْهَش َلْبَق وأ ٍلاَمقْلآ يِ ههياَرهَْأ َدْعَب وَلَو «َكِلْذ وحن
 2 روك ل أ

 اَم ْوَأ هَطَمُل وأ اًسالِتخَ وأ َةَقرَس ْمِهِراَد ْنِم َدْخَأ اَم ِةَمِيَعْلآ َنِمَو ؛ ِناَفَّصلأ

 ٌةَمئاَق ُتْدَحْلأَو ِهّْيَلَع اًنوُحْلاَص 71 ل ُهوَدْهَأ

 هنأ ٌتِمَنلَف «لاَبِقب بْرَحْلأ ٍلْهَأ ْنِم َةَمَذ أ ُلْهَأ ُهَلّصَح اَم َرِكذ اَمب َجَرَخَو

 :ٌةَميِنَغ آل عي هَ ٌدَتُْمْلا ةكِرَت نم َدجَأ اَمَو ْمُهِْم رب الف مَع
 ُهوُذَحَأ اَم َنيييْرَحْل َّنِم اَنْذَحَأ ْوَلَو ءاَضِنَأ ءَْف ُهَنِإَف ةَيْزجك نيّمذ ْنِم َدِخَأ اَمَو



 .؟طَقَف مِلْسُمْلا ُْبيِصَن وأ ميج أ ُنسِّمَحُي ْلَهَف

 .َنيِرْخَأتُمْلا ضْعَب ُهَحَجَر اَمَك يِنَّنلَأ اَمُهُرَهْظَأ ِناَهْجَو

 :(ْنَمَو) :َلاَقَف «هب أَدَب َبْلُصل ةَمِييَعْلَأ ٍلاَم ٍلْضَأ نم مدي َناَك اَكَلَو
 اَساَف ال مآ ماب الإ مان الزأ غ داك رع ميِسْملا (َنَق) اذإ ْيَأ
 ِنْيَحْيَّسلا ِربَخِ رَبَخِل آل أ مام َرَشَأ ُءاَوَس (ُةَبَلَس يطغأ اليِتَق) "ل ْمأ

 لآ
 ىّوَرَو اكتلَس هلق كايتق لف 7 :[)ا/١6 :مَقَر «ٌوِلْسُمَو ؛47١9 :مقَر «ٌيِراَخْبْل 00

 َنيِرْشِع َربَْخ َمْوَي لق ُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر َةَحْلَط اَبأ نأ م4 : : مقرا ةواَد وب

 . مُهَبلَس َ َدَحَأَو اليت

 نع ايهم َنوُكي ال نأ لوُْفَمْلا يف طوي ب شا

 يف فَ اَناَف نإ ل 1 بلس الا ليان مل زنا أ ئيص ل زل ءهِلْثَق

 حصل ىَلَع قع طق مل نع ُهْنَع ٍبلّسلَ قس ضرع لَو .ٌعَصألا

 يف فاكره يفت ٍرَرَغ بوكرب َبَلَسلأ َلِتاَقْل ٌقِحَتْسَياَمّنِ هَل ٌيعَتم ُهَّنأ

 هُيَذَي َمُطَقَي وأ 4 «ةشع 0 هنْبَع ًاَقْقَي ْنأك فَعاَتْمَأ ليزي ْن هَ ُةياَنكَو ِبْرَحْلا ٍلاَح

 ا

 ا



 ١ عاَجش يبأ ِظاَمْلأ َلَح يف ٌعانمإلا» «

 ٠ يع اس هيو 2 -

 ةَعَبْرَأ ئَطْعُيَف : ساَمْحَأ َةَسْمَح ىَلَع َكِلْذ َدْعَب ُةَميَمْل ُهَسْقَنَو
 َةَعْقَوْلاَدهَش ْنَمِل اهِساَمْحَأ :

 اَدَي َمَطَق ول اَدَكَ هْيَلْجِر وأ ههْيَدَي َْمْطَق و
 . م 7 0 1 موو كى. 3 6 0 5 مسام 0 7 ع

 ْوأ اًمَئان اًرفاك لتق ْوأ نيملسملا فص نم ُؤ نصح نم ليم لق فجر

 07 سا اني 8 2 27 7 0207 وم 22 25 0020 3 9

 ٍمالِسَو عزدك ٍبَْحْلَ لَو تفْخْلَو ِهْيَلَع يبل ليتقْلأ ُتاَيِث ُتَلَّسَلَأَو

 'فعَمةققَتَو ُهَئاَحَو ٌةَفطْنِمَو زاَوس اَذَكَو ٠ ماَجِلَو حَْس وش ةخت ُهْتَلآَو «بوُكَْمَو

 ُعاَممْلأ هيف ُعَمْجُي ٌءاَعِو : : ّيِهَو ٌةَبيِقَح آل ؛ رَهظَألا يف ُهَعَم ُداَقث بيج < اَذَكَو

 و اهيل مالو عشيق يسرا نل ةرثشت ربل فخ ىلع لم

 يلح ْنِم آلَو هتّيلِح نم اآلَو ِهِساَبِل ْنِم ْتَسْيَل اَمُهَّنأَل ةَعتْمألاَو ٍمِهاَرَدلآ

 دعَبو لَمْ هب ئَصَق هي هل روُهْشَمْلا ىَلَع ْبَلَّسلا ُسِّمَحُي الَو

 - هم 0 م 2< 2: 200

 ةَرْجَأَك ٍةَمِزالل ِنَوُمْلا نم م امِهِريْغَو لقنلاَو ظفحلا نوم جرخت بلس

 . َعاَرَو امج
3 2 

 ! ' : ْىَأ «(َكِلَذ َدْعَي) اَ ابوُجُو (ُةَمبَعْلا ْمَسْقنَو

 لود راَقَع نب (اه باخ ةعبرأ نلطنبم) ٠ ةيِواَسَتُم ساّمْحَأ َةَسْمَح ِنَوْمْل
 "م
 3 و

 ل ا



 .ه

 ١١ ٌينيِبرَّشْلأ بيطخلا َدَمحَأ نب دمحم

 سه دع دع عا. ديو د عاود. اه اه ده ا. دس ده ده اه و ىو هاه هد ساه ياو ه هو و هلو هاو .اعاو ىو هاه دوا. هاهو واه ىو

 - 207 هه 26 2 202 5 < ي مار كى ياس هم ه٠ م

 هَ رس وع 0 و 2 و هرذم 0 - رةم م هم

 نِإف «كانُه هلوّصَحَو ِداَهجلل ُهْوّيَهَت دوصقمملا نأل ءال ْمأ شْيَجلآ َّعَم لاتقل
 2 هر ل 7 2 . 2 هن عسر سعر ا 221006 مي رخص م

 هْيلِإ ةَجاَحلأ ِمَدَعِل الإ بِلاغلأ يف ُهَنَع ٌرَخَأَتي الَو . ٍلاَمِقلَأ ىلع َةئِعاَب ةلاَحلأ َكلِت
 را يف لات اتش ال صح نع اكوا ا 2 م 1 ىف رس هال 14 هوومم رس سس ل

 لاسم كلذ نب تنم و

 إف ءوِعوُجُر َلْبق ُلشْيَجْآ َمِيَمَف اًسوُساَج ٌماَمإلآ َتَعَب َْل اَم : لوألا

 . ٌحَصألأ يف ْمُهُكِراَشُي

2 

 ين ْمُهنَأل :َدَعقَولا اوُرُضْحَي ْمَل ْنِإَو مُهَل ُدهْسي نإ ءائيِمَك شْيَجْلا َنِ رف وعلاج نب سخر نفت ماإلا بَل دل :ةينْك
 ريغ يزول هك اي :

 يف ةيجا ةّيِرَس ٌتَحَبف ِبْرَحْل َراَد عت وَ امل َلَخَد 5 علال

 َتعَي وو رَحآلب امهم لك ٍراهظتْسال سْكمْلابَو امإلا نيج اَهَكَراَش

 . لاَمْلأ ةّراّيِج َلْيق ْوَلَو ٍلاَمِقْلا ٍءاَضِقْنَأ َدْعَب َرَضَح ْنَمِل َءْيَش اَلَو
7 

 ُهَفَحَف ءِلاَمْلَأ ةَراَيِح َلْبَق ْوَلَو ءِلاَبِقْلأ ِءاَضِقْنَأ َدْعَب ْمُهضْعَب َتاَم ْوَلَو

 .قوقُحلأ رئاَسَك هِثِراَوِل



 « َءاَجش ىبأ ظافلأ ّلَح ىف ٌحاَنقإلا 1

 وم امل هر

 4 مهسأ ةثالث سر ل ل دو

 ةثراَو ةفلخَي الف .هل ةييش ال نأ نصوَصنَم لاتقلَأ ٍءانثأ ىف َتاَم ْولَو
 مسوس هس 3 ر وك 1 27 هس 6

 ُريِرْفَت ُحَصألأَو ءاَهْيَمْهَس ٌقحَتْسَي ب هنأ ٍدِيئيح سّرفلا ِت ىف صو « هيف

 ٌغوُبتَم سرافلا نأل نْيَّصنلأ

 ُهُمْهَس ىقئي نأ راج َتاَم اذإَ «ٌعبات ُنَرْفلأَو «ءلضألا َتاَف َتاَم اذإف مهاس هم ه2 سا 2 َّ رم وع ها سارا مس الس ني
 2 وأ مهي 0. هس ينل 0 علل كلم م 2 ا هر؟
 ال «ةنّيعم َةَذَم هنيع لع ةَراَجإلا ِتْدَرَو يذلا َريجألا نأ َر الاَو «عوبتملل

 اًهوُحَنَو َةَعِتْمَأ ظفِحَو ٌباَوَد ِةَساّيِسِل لب ٍداَهِجِل
 . س١ همس |١ طاكتلاَ و مم 6 2

 دل اوُلئاَق اذ مُهَّل مهي د ِلاَقَبْلاَو ٍطاّيخلاك فرتخملاَو َرِجاَتْلأَو

 - 3 نإ 6 سَ هس مبلل 7 ساس ها 08 0 007 من بر

 طع < وكم ري وأ هتمد ١ ةَراَجإلا تدرو نم اما ءمهلاتقَو ةعقّولا

11 2 

 ُدْهَس ُهَل 0 ماو سال ُمَهُدَيَو .اًدِهاَجُم 0 ْمَلَو ٍةَراَجِإلأ

 لْسُْمَو ؛4 704 : مَقَر ُيِراَحبلا ٍناَحْيّشلأ ِهاَوَر ءامهيف عابتالل ِناَمهَس هِسَرْفْلَو

 َناَك اذِإ ِهْيَلَع لِتاَقُي مل ْنَِو ُهَل ْمَهْسُي ُهْبَكْرَي سرب ٌرضَح ْنَمَو 011751 :مقَر

 سل انإ فم اولهم لق فيهو رص 5 ُةبوُكُر هنكذت
 ِدِحاَو ِسَرَفِل أ | ريل طخُي مل لق ؛اَهْنِم كَ ُهَعَم َناَك ْنِإَو . ٍدِحاَو

 :َوُهَو ءِنْوَدْربْلاَك ُهَرْيَغ 0 ِييَرَع «ٌساَرَ أ ريح َموَيُهََم ناك

 ٌَضِب ُكرْقمْلاَ هلأ نود ير هوب ام :وُهَ «نيِجَهْلاَو «ِناّيِوَجَع ُهاَرَبَأ ام
- 



 ١ ينيبرّشلا بيطخلا دم نب دمحمل
24 20 22 

 ْسسْمَح ِهْيِف ْتَلِمْكْتْسأ ِنَّمِل الإ ُمَهْسُي . الو .ٌمِفَس لجارلل

 . ةرخألاو . ةزخاو ٠ ناو ٠ تاو ٠ د مول طئاَر

 . هل َمُهَسُي ْملَو ُهَل َحِضُْر كلذ ْنِم ْطْرَش

 لب هل 3-9

 0 هِرْيْغَو رعب الو . هِتَدَياَف معلا ٍِرهْلاَك

 ُتواَعْيَو ءاَهَل ْحَضْرَي ْنِكلَو هَل ليتل ةيِحاَلَص بزل ٌحلضت ال اَهّنأل

 مقتل بسحب اً
 لع قف رييَح َمَي َكِذ لك هلخفل (ُهاَ ٍْدَس لجاّولل) ُعَقْدُي (و)

 لل لل ري

2 

1١ 

 اها ١
١ ١ 

3 

 نب َةَمْلَس هك يبل ٌءاطْعِإ دري لَو [ : مَقَر يِلْسُمَو 44778 :مُقَر ٌيِراَخْبْلا

 :مقرل مِلْسُم يف ّحَص امك ِنيَمْهَس ةعْفَو يف ُهَنَع نعت هنآ َيِضَر ٍعَرخأل

 . ٌكِلَذ ْتَضَيَْأ هي ةيِصوُصخ نم ىَأَر كو ُهَنأل ء[ال

7 

 .ُتِس لب «(ُسْمَح هيف تْلوكْدْسَآ ِنَمِل الإ) ٍةَمَِعل نم (ُمهُْي الَو)

 .ٌةَكِّضلَاَو ((ةَروُكُّذلأَو .هَيَرْحْلاَو ءلْقعْلاَو «عوُبلاَو مالَسإلآ : ًطئاَرَش)

 ِنوْنْجَمْلْاَو َيِبَّصلأَو رفاَكْلاَك ءَركذ امم : ْيَأ :(َكِلذ ْنِم ُطْرَش لمح ِنِ)

 ْمُهْنِم ٍدِحاَوِل (ْمَهْسُي ْملَو ُهل ] َحِضْو) ٠ 3 نمزكو شلات ٍةأْرَمْلاَو قيقَرلَأَو

 ضْرَف ٍلْهَأ ْنِم اسْمَ ْمُّنَأل

  نّيَمَجْعُمْل 0 ٍداّضلأ ْحْضَولَو
9 

١ 1١ 
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  00سافر 2 0
٠. 6 

 2 3 مط 2 00 15 هس اها 0



 1١5 ١ اًجش يبأ ٍظاَمْلأ َلَح يف ٌعانفإلا )

 َننالْيَص ذآ ل سر مهس : ةّسيخ 2 دلع *ئشلا

 مو اللا بل وس رب مههس مُهْسَأ َةَسْمَح سمخل مدسعيو

 هال ا, 1ك 6. . يوسف وا 2 ,ك عيال صم و فهم م0 يباشر يب 7

 دري هنال هردق يِف شّيِجلا ريمأ وأ ماَّمِولا دهتِجَيَو .مُهَّسلا نود امل مسا

 هل ةر 007 0< | و 3 311

 9 هل خّضْرُملآ عمت ِرْدق الع ُتواَعُيَو ءهيأَر ىلإ جري ٌديِدَحَت هيف

 [ةأرَمْلآَ ؛ لِجاَرلَأ ىَلَع ُسِاَمَْ «ِهِرْيَغ َلَع ٌرثكَ ُهَلاَتِق ْنَمَو «لتاقُملا

 مِفَس فال ب ءَلاَحَّرل ظَمْحَت يِبَلأ ىَلَع ىَشاطَعْلا يِقْسَسَو ئَحْرَجْلا يِواَدْت

 .ِهْيَلَع ٌصوُصضُنَم ُهَن ليَشَو لياقنلا هيف يرش قَمِينَعْل

 ْحْضَول َناَك ْوَلَو ءِلِجاَر َمُهَس هب ُعلَي آل ْنِكَل ٍداهتجالآِب ٌحْضَولأَو
 شوألا عم مرغشلاك قرنق نم وب نشل اهل عج نا ء«سرافل

 ُقَحَسْسُي ةَمِيَغْلا نم نم ٌمُهَس هنأل اي ٌةَعَيرَألَ ”مامخألا خضَولا ُلَحَمَو ةَرَّدَقُمْلَ

 راَثكْل َنِم هب َقِحْلأ امو ٌيّمِدِل َحَضَرَي اَمَّنِإَو ءحصِقاَ ُهَّنَأ الإ ةَعَ | ِةعفَولا روضخب

 ؛ُهّنِم ِءاَركإ البو ٍشْيَجْلأ ريمأ وأ ٍمامإلآ ٍنذِإب هُروُضَح َناَكَو :ٍَرْجَأ الب ٌرَضَح

 َنِإَو ءاَماَرِس ُهَل َءْيَش الو ةَرَْألآ ُهَلَق ٍةَرْجَأِب َرَضَح ْنِق «داح اَحآلأ أ ٍنذإل ٌرثأ الَو

 ْنِإَو ُمآَر ْنِإ ُماَمإلآ ُُرّرَعُي ْلَب 3 هَل حْضَو الف ريل وأ ماَمإلآ ٍنْذِإ الب ٌَرَضَح

 َحْضَو لَو ٍمْهَس ٍرْيَغ ْنِم هِلْثم َةَرْجَأ َقحَتْسآ ٍجوُرْخلآ َلَع ٌماَمإلآ ُهَمَرْك

 ٍدْرَواَمْلَ ُهَلاَق اَمَك ؛ِهْيَلَع ِهِلَمَع ِكالْهَتْسال
 1 معمم

 ةَمْسِقْلاَف «(مُهْس أ سلخ لع َكِلذ َدْعَب َسِماَخْلا (َسُمْحْلأ ُمِسَقَيَو)

 لِ كَ وْ ني مَن امس اَومَلَعو # 8 :ىَاَعَت ِهِلْوقِل َنيِرْشِعَو َةَسْمَح ْنِم
 ةيآلأ 1١[ :ةيآلأ يامل ةَرَوُس 114 هم

 ْلَب هلك هِتاَقَوِب طقْسَي الَو «ةيآلل (ِهِلَي هللا ٍلوُسَرِل ْمْهَس) : ُلَوَألَ 0 ملا مم مر 06 204-3 0 11 2 مها وه



 ٠١ه ينيبرّشلأ بيطخحلا دم ٌدَمَحَأ نب دمحملا

 هَ

 04 وجور *ء زر هو
 حلاّصملل . فرصي 4 ةهلعب

2 

 ةنم ْفَرْضُي الق ؛َنيِمِلْسُمْل حلاَصَمِل : : ْيَأ (حِلاَصَمْلل) لَك (هَدْعَب هَدْعَب َفَرِصُي)

 ْعضاَوَم َيِهَو ءةَِتاَقُمْلآَو ِدَدَعْلآب اَهْْحَشَو رولا دس حِلاَصمْلا نم ِرِفاَكِل

 اَهْلْمَأ ُفاَحَيَ :َنيِكِرْشُمْل ُدالب اًهيلت يبل مالْسإلا دالب ٍفاَرْطَأ نم فْرَخْل

 معلا ةَمِئَألََو ةاَضَعْل قاَرزَأَو ٍنوُصُْحْلََو رِطاَنَقْلاَو ٍدِجاَسَمْلآ هَ

 ”ٍنآَرقل متلو وذيو نيدعت ريظت نمل ياتي تكمل
 باسكال رد ْنَم لمي لل :َنيِعلْسُمْلآ طفح وُ أل َنيِنْدَوُمْلَأَو

 هلو ميِلْعَتلَ ِنَعَو ماكخَألا يفتت َنَعَو مولع هذِهِ لاَعَتشالأ ِنَع

 .َكِلَذل اوُعَدَقَِل ْمهِفكَي َم َنوُقَرْرُيف

 .ىنغلا َعَم ُةاَضَقْلأَو ُءاَمَلُعْلا ىَطْعُي :ّيِلَرَعْلا ِنَع الفت ٌيِشَكْرَّزلأ َلاَق
 .ِهَتَعِسَو ٍلاَمْلَأ قيِضب ٌتفِلَتَخَيَو ٠ قَحَلْصمْلاِب مامإلا يأَر ىَلِإ ئَطْعُملآُْدََو

 َنِغْل ّعَم ال بنك نع رجالا كلذ نب انآ كنت : ُيَِرَملآ لاَ

 َنوُمُكْحَيَنيِ ْمُهَو ِرَكْسَعْلآ ٌةاَضُق اَم ءِركْسَعلآ ةاَض مق يم ٌرْيَغ ةاَضقْلأَب ُداَرمَْو

 ِسْمُح ْنِم آل سر ِساَمْحَألآ ّنِم َنوُفَرْري نمار يف ءْيَمْلأ لْمَأل
 . ُيِدْرَواَمْل ُهَلاَق اَمَك ؛سْمْخْل

 و عمار

 . ْمُهَلاَُعَو ْمُهوُنْدَوُمَو ْمُهُتَِتَأ اَذَكَو

1 

 ا 5

55 1 

 نإ

 .ٌةرهاظ َىِهَو .(نآّرَمل َو) :اًهِضْعَب ىفَو ؛فيرخت ّىُهَو «خَسنلا ضْعَب يِف اذك )١( 3 - _ م وم .٠ مس م80 وكدور

 وع ه1



 ْنِم ْمُهَقوَقَح َنيَفِحَتْسُمْلا ىلإ ُماَمإلأ عَفْدَي ْمَّلْوَل : ؛ءاّيخإلا» ين اق :ٌةيِبنَ

 : َبِهاَذَم َةَعَبْرَأ هيف ؟ٍلاَمْلَأ ِتْيَب ْنِم ٍءْيَس ذخأ ٍدَحَأل ُروُجَي ْلَهَف ءٍِلاَمْلا ِتَْب

 َنيِمِلْسُمْلَأ ّنْيَب ب اَكَرَتشُم َسْيَل َلاَمْلا َّنأل ؛ثماَيِقْلَأ َوُه اَذَمَو :َلاَق

 َتَح .ههل كلب كي أل ناو نب ثاريجلاو نَا نية

 . ىَهتنأ ٠ انْيَش ُةُنِراَو َقِحَتْسَي ْمَل َتاَمْوَل اَذلَهَو مِنَ َنْيب مق اوُناَم ول

 باطلا َوْعَو عبار اذنه نلَع عوج يف ذ كَقَأَو
 ونب) ِهَِكَو هلآ :(هَو) .3 ةَميِرَكْل ةيآلل (ىَزقْلا يِوَدِل ٌةِهَس) : ينال ١) 4 لبا يَص “5 0 م ه . 7

 نم ُهوُمَتْحْنَم ُثْيَح ءِنيّدلأ يف ٌديِدْشَتَو َقْمَعَت :ْيَأ ءاَمَدْعَب مآل رْيَغ ْنِم ِواَوْلِب اًوُلُع» :َةَحْسُن يف 0(
 هو م بلا كهل 0. موكش يا 2# ه2 ميرا 6م

 . يم ريَجْبلا . قُمَعَتلَاَو ةنايخلا نَع : يأ ءاَمُهْنَع انيهن ْدَقَو ءهقَح ٍذخأ



 ا.0 0 ٌييِرْكلا بيطخلا دم نْيدّمَحُمل
 نإ

 2 ئماتيلل َمُهَسَو « بِلطُمْلأ ونَبَو مِشاَه

 ُيِراَخْبْلأ هاَوَر ا ملأ ىف

 1816٠ مر

 هلق َتعْب اَمَل ُهَنِإ نَّمَح مالْسِإ اَلَو َو ِةّيِلِماَج يف ُهوُقِراَمُي ْمَل ْمُهَنَألَو

 دلك كوذؤ شك لب َنيِرَخآلَأ يِنَب فالخب ُهْنَع اوُبَدَو ةوُرَصَ َةَلاَسّرلب
 َناَّفَع نب َناَمْنُع ٌدَج + سف ُدِبَعَو مهيأ ْمَموُحَأ لَو كام لوألا
 لَ تاَّمَأل ىلإ ْمُهْنِم بَسَتْنأ م اَمَأ يايآلأ ىلإ باَسِتنالَأب ٌةَرْيعْلاَو

 دا مو 7 7

 . ثزإلاك زكذلا َلَضْيَ 0

 ؛؟810/ : مقر ك1 /* َدْواَك وُب أ ؟مالتخ َدْعَب مي ال١ : ربَحْلَف اًريْغَص ص ةنوك ب اك

 عاوس يِفْدْعْلأَو ضو لس و كو . 1١[.

 .ال مَ ُدَج هَل ال ْمَأ ٍداَهِجْلا يِف ُهوُبَأ ليف ال مَ ةَقِرَتِرْمْلا ٍدالوَأ ْنِم َناَك

 ٍراَمَكلا مَنْ أل ءمِلْسُملأِب ميل ديف : نأ تصل لوألا َناَك :ٌةيَِْ
 .ْمِهْبَلإ ٌمِجْري الف راَمُكْلأ َنِم َدخَأ ٌلاَم هَ هل اَقيَش مايا مهَس نم وطي ال



 ١18 ١ ءاّجش أ ِظاَمْلَأ لح يف ٌغاَنقِإلا «

 ليس ءاَِبألُمِهَسَو « ِنْيِكاَسَمْلِل مِهَسَو

  2 0ص م همم يعور 2 2 م2 0 7

 «كلذل ليبّسلا نْبَأَو نيِكاَسَملاَو ىّيْرقلا يوذ يِف مالْسِإلأ طّرتشي اذكَو
  2َت 17 2 همر 2 هه ام 000 1 هم 1 هم 8

 نْوَمَسُي الَو ءِناَعِلب ُنِفْنَمْلَاَو طيقللَأَو انّزلَأ َدَلَو ميل مهريسفت يف ٌجِرَدْنَيَو
 0 ا ل مبلل هورس يمر 7 260- مع ص مار 7 ع 3 همس و - 3 هه 9-2 سا 2

 ٌرَهظَي دق طيقللاو «متيلأب فَصوُي الف ءاَعْرش هل بأ ال انزل َدَلَو نأل ءاَماَتْيأ

 ئماتيلا مُهَس

 ميه ها نسرت# .و راس م + وورو يي هم رب د بجو هع جي
 دقف ْنَم مئاَهَبلا يف ُميِتَيلَأَو «ٌعطقنُم : هيبأ نود ُهَّمَأ دقف ْنَمِل لاقي :ةدئاف

 8 1 1 2 و 7 ا 7 و
 00 مع ميو هال مك 2 2

 . ُهَّمْأَو هاَبَأ َدقف ْنَم ريطلا ىِفَو ءُهّمَ

 راعس ل وأ هرقف اًميِتَي هتيوست يِف ال ِميِتَيلا ءاطعإ يف طَرتْشيَو اعْشإل ُهَكْسم وأ ُهْرَْف ايي هيون يف آل ميلا ِءاَطْعإ يف ُطَرتْشُي
 ىلؤأ ِهِلاَمِب ةؤانتغاف هقاقختْسأ َمِنَم اذإ هيبأ ٍلاَمِب ةءانتغأ نألَو «هب ميتيلآ ظفل 1ك وع ع م ف هك سم ير اك نع هع ةكرد 1

 1 م ترس .٠ 28م 034 م نفاه نأ مد
 انه مسالا اذله ىف ٌلْخُدَيَو .ةيألل (نيكاسملل مِهَس) : عباَّرلأ 00

 1 ١ 1 - م هم رش ل ف هر

 . (ةْضْوَدلأ» ىف هلاق امك ؛ًءاَرقفلا
 و مر 5000 سم 0 يم 0 وه + م 2

 راو ؛ةيالل «قيرطلا :يأ «(ليبّسلا نئال مهَس) : ٌسسماخلا (2)

 .ء 8 م "1 0م . م 5 2 مدس 6 هو 6 و 0 1 ه1
 وأ , تاقدّصلا مسق يف امك ةاكزلا نم حابم رمس ءىسنم : ليبّسلا

 هتَمَرالَمِل كلذب يمس ؛ُهَرْيغ ؤأ اًركذ ءّرْثكأ ْؤَأ ناك ٍدِحاَو رْفَس يف هب ٌزاَتْجُم



 ١ ٌىنيِبرّشْلا بيطخلا ٌدمحَأ نب دمحمل

 0 م + 2
 | ءْيفلا مْسق يف ] لصف

 ءاَبوُسَك َناَك وأ َرَخآ ناَكَم يف ّلاَم ُهَل َناَك ْنِإَو ِةَقَدَّصأ َرْيَغ هيِفْكي ام َدِجَي

 .ةيد آلآ موُمْعِل ِةَمرل هُرَفَس َناَك وأ

 5 2 172 مها < م 2 | 00 2

 اك | نم مهمهس نيب نيكاَسملل 0 نا ل روح همّ

 0 01 8 هَ رح م ع هام

 اوم ريصيف ر نم مهقح ص مهْهْسَو لاّومأ ةثالث ْمَهْل ؛تاّرامكلا ل
 م 2 وم -

 ا دف تل : اهب ُدخَأيهَأ 0
 هدام <هعءابص 62 كّسم مامر 000 ميم

 ةنكسملابَو «انتجاحل وزغلاب ذخالا نا او وزغلا َنْيَب قْرْفْلاَو

 اهبحاص ةَجاَحل

 0 ا مس 7 4 7 . ” هه عرب هع ع

 هر هام هر 2 هوم 9 ىبسج ار 2 00 28 م | 7 2

 الب رقفلاَو ة أ يعدم قّدَصيَو ؛ٌرم امك حل هنإف ّدَِلكَع هللأ لوُسَر
 2 مور ا ل يشم معو ير هواه مو "ده دو م ىلا
 . نيب الإ ةَباَرقلا ِيِعَذُم الو متيلا يِعَذَم قَّدَصَي الو . مهّنأ ِنَِو منيب

 م
060 



 ؛ ماج يا لَح يف غافلا 00
 ْنَم ىَلَع ةْسْمخ ُفَرْضُي : قَرِف سْدَح ىَلَع ِءْيَملآ َلاَم مَسْقُيَو

 مهنم عزتي ال هنإف .بزرحلا لها نم َةَّمْذْلا لها هلصخ ام «انل» ب جّرخف هع وامور ب عك هل ه2 م دو مم ىف هع ول يا 200 0
 2 - م ورم هر

 3 ا 2 06 0. 30 0 1-3 هرع ه5 و ه5 مس دموع 2 هسا

 مل اننإف .قح ريغب هوخن وأ ٌيَمَذ وا ملسم نم هوذخأ ام مهل وه اَمِبَو
 14 2 14 3 0 هه
 و 0 ه- مهر ل

 أ لق نع .هاصأ طك فو لوو هلع ا
 .ٍزئاَج َرْبَغ اًنِراَو َكَرَت ْوَأ ءِثراَو الب َتاَم هوخت وأ يم ذ

 َنم هب َقِحْلَأ اَمَو (ِءَْمْلأ ُلام ْمَسْفُيَو) :هلْؤَقب ههَمْسِق يف َعَوَش م

 لأ تي هوو لع هلأ أ اَم 8 : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِ «(ِسْمَح ْىَلَع) ِتاَصاّصتخالأ

 ْنَم ىلَع) اًبوُجُو (هْسْمخ ُفَرْصُي) .ةيآلآ [" : ةيآلآ /رْشَحْلأ ٌةَروُس ه4 4 كرت

 :ةرامقم سامح هَ هيج نكي (ةَمينَعلا ُنْصْح ْمهْيَلَع ف ذَرْضي

 َحْلاَصَمِل ُهٌعيِمَج ةةيمج الت « تقي ال : الف ثول ةفيل لج ةنيلاَ
 مسلس

 روش ه1 4 ءولوُسَر لع ُدَنأ َهَكَأ ام » : نَلاَحَت ُهَلْوَف '”اَنليِلَدَو .َنيِمِلْتُمْل

 يرسل عطرا :ةَخسن يف 01(

 ] دي : يأ .«انل» : : ةَحسن يِف 00



 ١ك ينيبرّشلا بيطخحلا ٌدَمحَأ نْب دَمَحْمل

 . َنْيِملْسُْحل أ ٍحِلاَصَم ْيِف َو ةَلِتاَقُمْلِل '!اَهِساّمْحَأ ةَعَبْرَأ طْعُيَو مهودظرر ع < م

 ىَلَع َقَلْطُمْلا َلَمَحَف «ةَميَِعْلا يف َدَيَقَو اَُهاَه َقَلْطَأَف ؛ةّيآلأ [؛ :ًةبآلا /ر فعلا

 لالا وجد ٌدِحاَو َمُكُحْلأ َّنِإَ يكمل ِداَحّتال امُهَنْيَب اًعْمَج ِدَيَقْجْل

 اًنَلَمَح امك ِهِمَدَعَو ٍلاَمقْلاِب ُبَبَسلأ فلَتْخأ ِن إَو َنيِمِلْسُمْلِل َنيِكِرْشُمْلا ّنِم

 ُهَل ْمِسْقَي هِي َناَكَو ءِلْيَمْل ةراَقَك يف ةئمْؤُمْلا ىَلَع اهل يف َةَبقَولأ

 .هسحخ َسْمْحَو « '!اًهِساَمْحَأ

 يف ّرَم اَمَك ٍسْمُخْلآ ُْمْح ةيآلا يف ُهَعَم َنيِروُكْذَمْلآ ةَعَبزألآ َنِ لكِ
 .ُهَلْبَق لضَملا

 َدَم اَمَك ءانِحِلاَصَمل سُّمْحْلا سمح نم ُهَل َناَك اَم ُفَرْضُيَم كي ُهَدْعَب اَمَأَو

 ْ َ .ُهلْبَق لْصَمْلا يِف اًضْيَأ

 (ةَلِتاَقُمْلل) . هتاَيَح يف هلي ُهَل ْثَناَك يِبَلآ (اهِساَمْحَأ ةَعَبْرَأ ئَطْخُيَو)

 ٍلوُصُحِل قي هللأ ٍلوُسَرِل ْتَناَك اَهّنأل ؛هب َنيِلَوأل ٍلَمَعل ٍةَقرتْرُمْلأ :ن
 ملاَصَم يِف) .ِلاَقلل َنوُدَصْرُمْلا ُمُه ُهَدعَب َنوُنئاَقْمْلآَو هب ٍةَرْصْل

4 

7 

 52 را - ماع

 بذل ْمُهَسْفْنَأ اوُدَصَرَأ ْمُهَّنَأل .ةقرتز اوفش مهل املا نيب نمل

 .هللأ ِلاَم ْنِم َقْرَرلآ اوُيلَْطَو «نيّدلأ نَع
 7 م م 7 سحر

 ّنِم َنْوَطْعُي اَمَنِإَو ءاوُطِشَن اَذإ َنوُرْغَي َنيِذّلأ ُمُهَو .ةعّوطتملا مهب َجَّرْخَو

 . « ِهِساَمْحَأ ١ : ْخَسْنلآ ٍضْعَب يف 00(

 ِءْيَفْلأ :ْيَأ ءاوِساَمْحَأ» : ةَحْسُن يِفَو قَسْمَحْلا :ْيأ (0

 .ٌيِمِرْيَجْبْلا .واَولأِب «حِلاَصَم يِفَو» :خَستلأ ضب يِف (9)

 يل ثم رْيَجبمْل



 ماو د. امام عا. عاق د . او اع عافأدو واه ع اواو وده هج او د, دعاه اوف واو دو د عدو هاه هاو و ده ده دة. واه دو ىو ةافأاه

 ذر خانك قو دن ١ هيفي َمَو 5 َراَجِتَو ةئيِز َقِيِقَر ال ءاَهَداَتْعَأ
 َةَجاَحْلأ يف َعاَريَو ٍداهِجْلِل عّرفتيل ةَج ةَجاَحْل ٍرْدقِب ِنَوُمْلَأ ِرِئاَسَو ٍةَوْسِكَو ٍةقفت ةَقَفَن

 دبا ٌةَداَعَو ٌءاَلَغْلَاَو ٌصْخْتلأَو ْناَمَّزلَأَو ُناَكَمْناَو ءاَهُّدِضَو ِهِتَءوُرُم يف اع .

 ِثوُدُح ؤأ ِدَلَو ةداّيزب ُهْنَجاَح ْتَداَر ْنِإ داَرُيَو ءِسبالَمْلآَو مِعاَطَمْل يف

 هتمدخل ؤأ ُهَعَم لاتقلل هج تخيم يقرأ نم ئلُي هل يف ٍةَر ال ْنَمَو َةَجْوَر

 اوُمِلَع اَذإٍداهجْلآ نَع بسكلاب لأ لَم الت هييصَت ذخأ دع َتاَم اذِإ

 وَلَو «جْوَّرْلَأب اًهَئاَنْعَتْسال حتت تح ةجوزل ١ دف ءْمُهَدْعَب ْمِهِلاَيِع عايض
1 

 صل م و . 1-3 هر

 سرك سك و را هد. موك 00 0 3 0
 دلّولا ما و طم مل ِةَبِص خير وون وأ ثزإ وأ بسكب ايسنيكب لعل

 هاك هَ يول هس م05 م8 ريس ىاكرم ماسلا سس و 402
 هوخت وأ بْسَكب اوُلَقَتْسَي يح ُدآلؤألا و ؛تاَجؤزلا اذكَو .ةَجؤزلاك

2 #- 32 

 5 َِك

 دع 7

 6 - 2 ا ل # ب 2-2 هه
 2 ورحت عاش ل م م ع يسوع م ال حب 72 لم عن يل 2 و يح 0 صار

 ديعملا وأ ةيقفلا نأ ةلاسملا هذله نم لولاعت هللا همح ٌنيكبسلا طّبنتُساَو

 و روع 0 7 3



 ١01 ٌينيبرْشْلا بيطخلا ٌدَمَحَأ نب دّمَحمل

 و ع مرر وكرم ل م م هع موك هضم اها ”س رو ل

 لاّوُمأ ّيهَو ةماعلا ِلاَوَمالا نم ءاطعإلا نأب اًمُهنِيَب مهضعب فقّرفَو

 كلِ يف عّْسَوَتلا َّنِم ُمَرَِي الق .يفاقؤألاك ةَّصاَخلآ َّنِم ئَوقأ حِلاَصَمل

 ًاَرْقيِل َةَحَلْصَم ليصختِل صْخَش ُهَجَرخَأ ُنّيَعُم َلاَم ُهَنأل ؛ِهِذلَه يف عّسَوَتل
 ؟طْرَّشلآ ِءاَفتنَأ َمَم ُفَرْصُي فيكَ 0 ٌلَحَمْلا اًذنَم ىف َملعْلا 2

0 

 اَمَك ْمُهّتياَمِك حِلاَصَمْل ٍلاَم ْنِم ٍمِلاَعْلآ ٍدالوَأل ُفْرَّصلآ ٍقْرَمْلآ اًذلَه ئَضَتقُمَو
 0 ,مهيبأل ُفَرْصُي َناَك ١

 ٍةَراَجُمْلآ ني ةدوُحأَم ّيِهَو «هب مَرَيلُمْلا ٍلاَمْلا ىَلَعَو ِدْقَعْلا ىَلَع ُنَلْطت
 امو أوفَتاو © : يَلاَعَت َلاَق .ِءاَضَقْلا شم ِءاَرَجْلا ّنِم : ليقَو ؛ ْمُهْنَع انفك

 يِضقت ال : ْىَأ «[17و 4 :ُةيآلا /ةرقبلا ُهَروُس ١1 كاني يقل نَعسْفَت رج /

 # دأب برومو ال تينا اوني © : هَيآ عاَمْجِإلآ َلْبَق اَهيِف ُلْصَآلَاَو

 مهب انس : : َلاَقَو رجه ِسوُجَم ْنِم كي اهَذَحَ دَ َدَقَو [19 :ةيآلأ /ةبؤّتلأ ٌةَروُس 4]

 ُاَوَو امك َناَرْجَ لْهأ ْنِمَو 6107: مَا ُيِراَخُبل ُهاَوَر وامك «باتكلآ له نس

 لاهو ال ةنوثت تح يف ذأ َكِلَذ يف ىمَمْلاَو 504١[. :مقَرَل َدْواَد وت

 51 يف ةّيْزجلا َءاَطْعإ َرَّسَفَو .مالسإلا َلَع َكِلَذ مُهَلِمْحَي اَمَبُرَو ءْمُهَل

 ماك ماَريلآب َراَعّصلأَو اِاَرتْب

ٍ 
0 

3 



 ' عاَجْش يأ طافْلألَح يف غاتفإلا 101

 0 و وم 02 3 و 5 دل 0 رعو ه ماس

 . لقعلاو .٠ غولُبلا : لاصخ سمح ةّيزجلا بوجو طئارشو
 و 9م

 « ةّيّرحلاَو

 . ةَعيِصَو ءُلاَمَو ءُناَكَمَو لد دوَُقَعَمَو «دقاع : ةسمخ اًهناكز

 5 م

 ؛عْيبْلآ يف اَهِطْرَش يف رم اَم لوألا ْنُكْلأ َيِهَو ةَفيَّصلأ يِف َطَرَشَو
 وُ نأ ىَلَع الم اراب ْمُكيماَإ يف ُتْنذ

 ل

_-_ 1١ 

 0 وم

 ٍدِقاَعْلا يف َطَرَشَو .اًنيِضَرَو البق ة :وحن الوقف 3 ؛انيكحشل اوُداَقَ اَقْنََو هي“ زج اَذَك

 هبئانب وأ هسفنب نامه
 2ص او هوم ما عج لرقم عا وع روثم رد رك

 هلؤقب «ىناثلا ْنكّدلأ َوُهَو هل دوَقْعَملا ٍطوُرَش يف فَصُمْأ َعَرَش [
 0 هم فوم تر يبعد

 ُسْمَح) ْمُهَل ٍدوقْعَمْلا ٍراَمَكْلا ىَلَع (ةيزجلا) ٍبْرَض (بوُجُو ُطِئاَرَشَو)
 : (لاصخ

 ويب 2 هو - ع م
 . (غولبلا) :ئلوألا

 24 0-0 موق 000 هرءم عر مه م 2

 ْنِم آَلَو ٍنونْجَم آلَو ٌيبَص َعَم اَهُدَفَع ّخِصَي الق «(لْقَعْلا) : ةَناَثلأ ()
 َدْعبْوَّلَو ءاَعِلاَب َنوُنْجَمْلا َناَك ْنإَو اَمِهْيَلَع ةَيْزِج اَلَو ءاَمِهِفيِلكت مَدَعِل اَمهّيِلَو موي ماكس م10 هرم 4/2 8 رار مل يرو ىف 2 7 000 مسا ميول
 ير فش ام ةعاسك ال اكو لت ذإ .ةنوج يلا ةنزجلا دفع
 ُهْنَحَب امك ةقاقإلا ِنَمَز ريِسَيِل َرث الل اَذَكَو «ريِسَمْلأ نَمَّرلأ اذهب َةَرْبِع اَلَو

9 

 اَذِإَف ةَقاَقإلآ ِنَمّر ُقيِفْلَت ٌحَصَألاَف ."' 'مْوَيَو مْوَيك اًريثك ناك َنِإَو . مُهَضْعَب

 هك رس -
 رق من م 00

 . اًهتيزج تَبَجَو َةنّس غلب
2 

 - 2 7 مررت ير سلكت 2 00 م ص مي 7

 الو ءاضَعَبم ْولَو قبِقَّرلا عم اهدقع ّحِصَي الف «(ةّيرحلا) : ةثلاثلأ (2)

 هم 0 كه وكص < د عا

 . ٌيمريجتلا .(نْيَمْوَيَو» : ةخشن ىِفَو ءففلؤملا طخ يف اًماذنه )١(



 0-_ هك اص 2 مساس ه 3 تن

9 9 

1 

 . بآّتِك ةَهِئُش ُهَل ْنَمَم ذأ باتكلا لْهَأ ْنِم َنوُكَي ْنَأَو « ٌةَيروُكُذلَأَو هت 2

 م وسم هر 07 0 5000000062 1 8

 أم م و هكا 5010087 ازيك: : لاَ و

 02 016 2 عجصو ل ع 00 0 م تر هه

 أوتي نَح تع لآ اثر تي 1 ٌمُاوُسَرَو هَل أ َمرَح

 م

 ده در ام كو ئَوَرَو «َعاَمْج لأ هيف رذنملا ْنْبَأ يكحَو
2 

5 

 َّيِضَر َّرَمَع ْنَع ء[٠9534 :مُقَر د لجدول ةمُقَر فدا قاّزَول

 ِءاَلآ نم ةيزجلا اوُذُحَ ال ْنَأ :دانج 8 ارم ىلإ تنك هنأ «هْنَع اعنف
 َتْناَب نإ تن هنوك لاّمتخال هّيلع ُهّنَلَع / 3 يلد وثنخخ نم آلَو ِناَيِيَّصَلأَو

 يف اَمِب الَمَع َةَيِضاَمْلآ ِةَدُمْلأ ةّيْزِجب ُهانْبَ اط ٌةَيْزِجْلآ ُهَل ْتَدِقُع ْدَقَو ُهْتَروُكَذ

 ل ولع الط مخ ينو نز ةيزَح لع ذا ناخب .رثألا

 2 ب

 مكَض نع الط هلمشُم ليصل اذنه نو ١ كرجل دفعت لَو روك

 لص مم لص رس ص زل ممول

 مَع حْحَص ْنَمَو نم دخألا

 ٌيِدوُهَيْلاَك (بآتكْل له نِم) َعَم ومعمل دوك ْنَأ) :ةَسِماَحْلأ ()

 هْحَْتَدْعَب نيل َكِلَذ يِ ْمُهَلوُحُدْملْعي مَ نيذل لأ مجَعْلآَو برع َنِم ' َيِئاَرْصْلَو

2-9 

 ٌةَروُس 1 4 تروم ال حيل اًوُنِيَق © : ىَلاَعَت َلاَق ْدَقَو .باتكلأ ِلْهَأ لضأل

 # ديَرحْلا أوطعي َّقَح بتيسلا اوثوأ تيا 19+ : لاق نأ ل | ١9[ :ةيآلأ /ةَبَْصل
 و ِ

 نك هن ل (سوُجَمْل 3 (باَتك َةَهْبُش ةهْبش هل ْنَمم ْؤأ) .[19 :ةَيآلا /ةبرّتلأ ٌةَروُس ]



 ( عاَجش يبأ ظافلأ َلَح يف ٌغانقإلا » ١1 سا 2 ل ساس ل ل 7

 ماي د . ا. م ام د. ادت د عاق عاف ا . ده هاه و فاه واه عده هه دودو واه عاق او هو ده او واف يو ده دو و دولا ق هاف هوو هدفا

3 

 ا ١
 يا

 : مُقَر 24١/5 َةَيْيَش يب نب (باتكلأ لْهَأ ةنس مهب اوشا ١ َلاَقَو مهن اًمذخأ
 َلْئَق َرَّصتَت وأ وه نم ٍدالؤأل َُقْعت ذك «باتك ةَهْبُش ْمُهَل َّنَألَو 6 000 /

 ٍنْفَحِل اَبيِلْغَت نم َلَدبُملا اوي َدَجَي ْمَل ْنِإَو . ليتل َدَْي ولو ءهنيدِل خششلا

 اَضبألاو تاتي يف لضَلاَنَأل ؛ ْمُهَتَحكانم اَلَو مُهَتَحِيِب هذ َلِحَت الَو ملأ

 ْفرْعَن ْمَلَف ِوِرْصنَت وأ هِددَهَت تْقَو يف اَنْكَكَش ْنَمِل اًضِيَأ ُدَقْ عَتَو و . مير
 .سوُجَمْلاَك مدل نفح ايِلْغَت َدْعَب و ٍخَلآ َلبق نيثلا كلذ يف احد

 لقعَتَف قمن ةَرِماَسلآَو ةئباَصأآ ا اَكَأَو «ٍبرَعْلا ئَراَصَن يف ُةَباَحَّصلآ ِتَمَكَح َكِلْذِبَو

 ٍلوُصَأ يف مرتاح ْمَلَو ءئَراَصَنلاَو ُدوُقيلا ْمُهْرَمَكُ مل ْنِإ ةيزجلا 0
 مِعاَزل ُدقْعَتَو و .ْمُهْرْمَأ لكْشَأ ول ْمُهَل ُدَقْحُت اَذَكَو ْمُجَل ُدَقعُت الف ّلِإَو هني

 ٍروُبَرَو هبْلُصِل َمدآ ْنْبَأ وهَو ثيش ٍفْحْصَو .ميهازإ فغضب كدت
00 

2 

 # سومو مهر فخ :َلاَعَف اًمُحُض ْمِهْيَلَع َلَرْيَأ ىَلاَعَت هللا َّنأل ؛دُواَد

 /ءاَرَعُشلا ٌةَروُس ١1 © َنيلَوَأْلا ٍرْيَر ىَقل ل : َلاَقَو 9 .انكلا/ولفألا ورش م1

 هلْ يف ٌتَجَوَدَنَأَف «ٌيِعِفاَسلَأ 4 ُهْيَلَع نصت امك >2 ىّمَسَتَو .[195 :ُةيآلآ

 ُدَحَأ ْنَمَو «[79 :ةيآلأ /ةَبوَتلأ ُةَروُس ١ « بتكحلأ أوثوأ حرا ّني» : ىَاَعَت

 حكم هت مرَحَنَو و و دل ٍنْمَحِل اَبِلْعَت ٌيِنْتَو ُرَحآلَآَو ٌيباَتِك هْيَوبأ

 انؤألا ٍةَدَبَعَك ءباّتك ٌةَهْبُش اآلَو ٌباَتِك ْمُهَل سل أع اَكَأَو ؛اًطايِتْخَ

 « قي نع قل لوفي نَمَك ماش يف َو َةَكالَمْلاَو ٍسْمَّسلأَو
 طي مَلَو يمد نبأ َعَلَب ْوَلَو ؛ ةّيزجْلاب َنوُرُِي الق ؛ هلآ ةعْبَسل َتِكاَرَكلأ َنِإَو

 ٍنِمَز ىَلَع اَهْبوُجُو ُبَهْدَمْلاَو ُهَل ْثَدَقُع اَهَلَدَب ْنِإَو .هيَمأَمب َقِجْن ةيزجلا



 ١1 ينيبرّشلأ بيطحلا َدَمحَأ نب رب دمحم
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 همم هر

 لكَ (١)ي|يو هل 2 أَ

 ْوَح لك ف ٌرانُيِد ةيزجلا لق

0 2 
 سهعار

 َرَجَع ٍريِقَف ْىَلَعَو ِراّدلأ ةَرْجَأَك اهنا .رجأو صاَرَو ىَمعأَو مرَهَو خيش

 ْمُكُح اَذَكَو َرِسوُي َّنَح هيّمذ يِفَق ٌرِسْعُم َوُهَو ٌهَنَس ْتَمَت ثقتك بنك نع

 .اًهَدْعَب اَمَو ينال ةنّسل

 يف ٌر نيد ةّيزجلا ُلَكَأَو) : ِهلْوقب ُلاَمْلَأ َوْهَو «ثلاَّنلأ نكدلأ يف َعَرَش م

 :مفَو دوا وبا هُْيعَو [17» : مَقَرَ ٌئيِذِمْرَتلَ ُهاَوَر امل ٍدِحاَو لَك ْنَع (لْوَح لك

 أ قاع نع 148/١ مِكاَحْلأَو 4 : مقر «ناَبح نب ل : مِقَر «ٌيَئاَسَتلَأَو 0.8 ٠

 َنِم ُهَلْدِع وأ اَراَنيِد ملاح لك ْنِم َدُخَأَي نأ ُهَرَمَأ ِنَميْلأ ىلإ ُهَهجَو اَمَل

 ِنَمَيلأِب وكت ُباَِث َوُهَو ءٍرِفاَعَمْل

 ا را 0

 ُةَجّنُم ٌدِهاَظ ُهَنِإ :َلاَقَو «ٌنِعَرْذَألا ُهَلَقَت .راتيد ْنِم ّلَقَأِب اَهُدَقَع ُروُجَي

 :ُلاّمقْلا َلاَفَو .ٍلْوَحْلا ِءاَضِقْنأِب بوُجْوْلا ُقْلَعَت ٍبكَصُمْلا مالك ُةْيِضَقَو
 ٍلْوَحْلأ ٍءاَضِقْنَأب ٌدَقَتْسَتَو ِدْقَعْلاِب بحت ةَيْزجلا َّنَأ ىف َتِعْفاَشل ُلْوَق فلتخأ



 ( عءاجش أ ِظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنْفإلا» ١١م

 و
 وهاس هسة

 : ريياند ةعبزرأ ر
1- 

 / و

 رسوملا َنِمَو « ِناَراَنْيِد طّسَوَبْمْلا نم ْذَحْؤُيَو

 1 هر

 م 0 - 7 وأ

 طقشت لَه لولا ءانثأ يف تام اَذِ اَمِهْيَلَع ىنَبَو ؛ هئاَضِقْنَأِب ٌبِجَت
03 

 لف هنت ماقلا ع ؛ْتَطَقَس لِإَو :طُمَْت هَل ٍدَقَعْلاِب اَنْ
 ص

 تمص ا كرماص عل ع 2 وفر دنه ص 0 00 ف 00007

 ٍدِقاَعلَأ رفاكلا ةّسكاَمُم ماَمإلِل ٌبدنَيَو .ةّيزجلا رثكأل َدَح الَو . "راس لإ

 .رانيد َلَع دي تع تَح ةيْزجلا ِرذَق يف ِهِلَكوُمِل وأ

 ةَعَبْرَأ رِسوُمْلأ َنِمَو ءِناَرانيِد ٍطّسَوَتُمْلا َّنِم ْذَحْوُي) اًَذنَه ىَلَع ()
 ؛ ُهْنَع ىلاَعَت هللأ َيِضَر ٌرَمُب ادي (اًباَبْحَتْسا) ءاًراتيِد ِريِقَمْلأ َنِمَو . رزان

 « نيمل | فرص َماَمإلَ َنَأَلَو .[18455 :مقَر 53 ينل هاَوَر

 هنوُدب َدِقْعَي ْنأ ْرُجَ بي ْمَل ُهْنِم ركب َدِقْعَي ْنأ ُهنكْمأ نإ .مُهَل طاتختي نأ يَ

 الف ٍءّيِش ىلع دقَعلا َدقعنأ اذإ اًمأف ءِدقَعلأ ِءادِتْبا ىلإ ةَبسنلاب اذَه :ةيبنت ب م ع يلام لت كا ل يس كم6 لإ هسه ف ص ب
 وب و

 هلقنَو .1ٌيِدِقاَوْل ريِسا١ يف : هيلع ّح صن امك هْيَلَع ٍوئاَز ءْيَش ذخأ زوجي 22 وعر

 مث رايد نم ركب ِراَُلِل ةيزجلا ِتَدِقُع ْوَلَو . امَأل» صن ْنَع ٌنِشَكْرَّرل

 ْنِم َريكأب انيس ئّرتش ا[ ِنَمَك هوُمَرملأ اَم مهمل راتيِد َراَوَج دفع دب اوُمِلَع

 َنيِضِقاَن اوناك ٍدَقَعْل َدْعَب ةَداَيرلَأ َلْذَب اَوَي أ نإ َنْبَعْل َمِلَع مث ِهِلْثِم نم

 ةَيْجْلا لْضَأِءادَأ م اوك ول اَمَك ؛ِدهَعْلِ

 2 درت يري خاب ا



 1 ينيب بيطخلا دم نب دمحم
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 وو
 5 و مي مصر

 . ةيزجلأ ٍراَدَقِم ىَلَع الضَف ةَفاّيّلأ ُمِهْيَلَع طِرَتْشَي نأ ُرْوُجُيَو

 ا وِ 2# يمك ص _- ها لك كم ْ

 ٌقح ل ةَمَّدَقَم ةثلاثلأ ىف ةتكرت : ةنمو : نيلوألا ىف ب نيج تدع

 ؤأ «غْئف ةتكرتف اًثِراَو فلخَي مل اذإ اَمَأ . ِنوُيّدلأ ٍرِئاَسَو ٍجاَرحلاَك ةتَرَولَ 3 7 م 3 6 3 14 "7 1 2 0 هيلا 9-3 لس 0 ل
2 02 

 .ةَرْجألاَك ئَضَم اَمِل ٌطْسِقَف ْدَنَس لالخ يِف َتاَم وأ َدْهَعْلا َدَبَن أ َمْلْسَأ

 1 يه

 ا ٍجاَهنمْل' يف اَمَك ُحِجاَرلَو ِروُهْمُجلأ مالك ةْيِضَ ةّيضق َرُه اَمَك (ٌروُجَيَو)

 يقف رْيَغ ىَلَع : ْيَأ ؛(ْمهيَلَ) هيئاتب وأ هِسْفَتب (َطِرَْم نأ) ٍماَمِلل بحي

 مهب مي نَم ةقاّسخ : يأ (َق ةقاَيلا) ْمُهاَضرِ ِدقَْا يف ٍطْسَوتُ وأ ٌيِنَغ نم

 . لِضاَف : ْيَأ .(الضق) هَل ُدَسَيَتَت الَق دكت اَهَنِإَف يِقَمْل فالخب ءانِم

 ؛كيِلْمَّتلأ ىَلَع ةَيْزِجْلاَو ءَةَح ةعابإلا لَ يي يريم هنأ :(ةيْزِجْل راَدقم ْنَع)
 لفنأ هن يح لجو ناقض دع كيو .َلَأَف ماي همكم كلذ َْعْجَيَو هم رك

 ؛ عرْمْجَمْلا َلَع وأ يُقّْنِم ّلُك ىَلَع َكِلذ َطِرتْشي د ْنأب «عاَرتلِل ُعْطَْأَو رَرَعلل

 مها ضو فو .وهنش تأ سلك يف ةواسفو لوألا

 ؛نكْسَس ٍلِضاَقو سكك مهتم ُركذَيَو . ضخت ْنَع ْمُهُضَْب لَمَحَتَي وأ
 دي الَو «ٌباَوَدلِل َفّلَعْل ُرَكْذَيَو ؛ اَنِم لكل ْمُهَرْدَقَو مْدَأَو ٍماَعُط َنسْدَجَو

 ءٍةداَعْلا بَسَحب ِءوْحَنَو ٍنْئت ىَلَع ُلَمْحُيَو ُهَردَق آلَو هن َركذ

 دعب ْمَلَو ٌباَوَد ٍدِحاَوِل َناَك ْوَلَو ؛ُةُرّدَعْبَف ُهَرَكَذ ْنِإ .لوقلاك ُةَوْحَنَو

 ٌيَقَهْبَبْلأ ئ َوَو اَم َكِلَذ يف ُلْصَألآَو . ّصصنلأ ْىَلَع ًةَدِحاَو الإ هَل ْفِلْخَي ْمَل اَهْنِم

 مع

  1نا ١
3 
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 دل

 ١ 3
 م دسحلا

 ادلع 6 هس

 ددع
 0 0 حا
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 و م4 مح م سا

 مام ماد. فاو دم و دو ده و واه ده ادع ع دج وو هامه ده ها و اهو او ىو د« واو هو واو دع دف .عاو او او ده ده هاه هاو جو هاه
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 «رآتيِد م ثالث ىَلَع َهَلْيَأ لْهَأ َحَلاَص لكي هنأ ماع: : مقر ءار انآلآَو ِنَنْسلآ ةَقرْعَم]

 ائَوَرَو .نيولنشلا نو مهب قي نم فاض ىلع ءِلُجَر َةَنِم ثان اوُناَكَ

 ام 1 ماا َةَفاَيَضْلَ ذيخ) :[44 :مقَر ٌمِلْسُمَو 57 1 :مقَر ٌيِراَحْبلأ] ِن ل

 ْ .ةزياو رحل مَ دي ُتْبَحِب َلِزنَمْل لَو

 هبئانب وأ هسفنب ُلِقْعَي امام توك هيف َطَرَسَو ُدِقاَعْلأ : ٌعِباّرلأ ُنُكُدلَو

 .ٍاَهتجََو رَطن ىلإ جاتحَت د يكل روما َنِياَهّنَأل ريغ نم اَهُدْفَع حصص ال

 َذإ َنمَأَواوُيلَط اذ ْمُهّئَباَجِإِْيَلَع همم عبي لَه ] ٌدوَقْعَمْلأ َلاَتْغُي ال ْنِكل

 اًَسوُساَج ُتلاّطلَ َنوُكَي ْنَأَك كلذ ٌفاحح ْنِإَ (ْمُهَتَدِيِكَمَو 0
َِ 

 نع ١ :مقر] ٍمِلْسُم ٌربخ + َكِلَذ يف ُلْصَألآَو . ْمُهِبِجُي ْمَل ْمُه ٌفاَحَي

 نأ ىلإ هاَصْوأ ٍةيرَس ذأ رانج ىلع اير لأنو ذك :َةَدْيَرُي

 ٌففكَو ْىُهَنِم لَبَقَأ اوُباَجَأ مه ْنِإ ةَيِزجلا مُهلأساَف اب امم َنِإَق» :َلاَ

 اهب ةزيرت تي لق اقف بلك اذ كيلا نيو . نهم

 0001 0 7 . اسم يف كررةم مس هماو © ص 7

 ذاك ٌعنْمُيَف ءهيف ريرقتلل ُهلوُبق هيف َطَرتْشُيَو ,ناكملا : نسِماخلا نكُرلأَو

 ةثالَّتلأ قْدَطَو ٠ ٌةَماَعَيْلاَو ةَنيِدَمْلاَو َةَكَم َوُهَو ٍزاَجِحْلأب َةَماَقإ ايم و

 ُهَجّرْخَأ ماَمإلأ نيب ُهلَحَ ولم . ةنيِدَمْلِل َرْيْيَخَو كَم فئاّطلأَك ءاَهاَرَقَو
1 

 1 م 0

 ريغ َراَجِحْلا اَهِلوُحُد يف ُهَل ندي الو 0 ًمِلاَع ناك نإ رَزَعو نم

 نيل نإ وجا يك هيف راج ةلاَسرَك :اَنل ةَحَلْصَمِل الإ ةكَم ٍمَرَع

 و ٍرْشْعْلاَك يات ذب هي ذأ آ ْنَد

 آد لّقتنأ من ماَبَأ ةّثالَث عِضْوَم يف َماَقأ وَ ماي



 ١ ١١ ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمَح َدَمََأ نب دمحم
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 ةيزجلا َدَقَع ُنَّمْضَتَيَو

 هيف ضرَم ْنِإَف ؛َنَم الف اَذَكَمَو ءِرضَقلآ قاسم امه : ْيَأ َرَخآ ىَلِإ

 هيف َتاَم َنِإَف ءِنْي :رَرَصلأ مَظعأل ًاَعاَرُم َك اين زم و يح ذل ا و
 رو 2 2

 ُلْخدَي الو فد ُبِجَي آل ئيزحلا معن ؛ةروُرَشلل هيف َند نم ةلقن قش

 4] 4 ماركْلأ َدِحْسَمْلأ أوْبَرَفَي الق : َلاَعَت هلْوَقل ةَحَلْصَمِل ْوَلَو ةَكَم َمَرَح

 َمُكْفِح ْنِإَو#» : ىَلاَعَت هِلْوَقل ٠ مَرَحْلأ ُعيِمَج ٌعيِمدج < ُداَوُحْلَأَو كم ا

 ام َعاطِقْنأَ ,ٍمَرَحْلا َنِم مِهعنَمب ار : ْىَأ «[كم :ٌةيكلا /ةبوتلا ٌةَروش 41 © هكيع

 1] 4 ءوِلْضَص نم ُهّللأ مُكَيِنْعَي ٌفْوَسَف # : ٍبِساَكَمْلا نم ْمِهِموُدَقِب ْمكل َناَك

 ٍدِجْسَمْلا ئلإ ال ِدَلَبْلا ىَلِإ ٌبَلْجُي اَمّنِإ َبْلَجْل نأ ٌمولْعَمَو ك4 آل يتلا روش
2 

 هِلوُحُد نم مْ اوووف هن يلا اور مه كلذ يف شمل هسفن

 ضم نإ ذعَمْسي عَمسَي يان وأ فت املا لإ جَرَح اَلوُسَو نانو ٍلاَح لك
07 

 هعكد

 هيف نفد ْنَِف هيف ْنَهذُي ْمَل هيف َتاَم نإ .ةُنوَم فيخ ْنِإَو ُهْنِم جرخأ هيف

 نإ

 يرثي يح هيوم نم ُدَشأ هيف هينيج هاب نأ للا ىلإ نب جخأو

 ٍةَروُس] َةَءاَرَب لوزن َدْعَب كلذ ناكَو ُهَدِجْسَم دادكلا َلَعدأ هل هك تبث ا ذآ و سور هاك هال ع دحنم 00 ااَيَم ا و

558 ]. 

 22 3 2 507 و 3 26 هم م 6 0_0 وكم 2 ا

 ناكزألا هِذلَه ْىلَع ةلمتشملا ةّيزجلا :مأ .(ةّمذلآ َدَقَع ْنَمْضَتَيَو)



 2 00 ا ا 0 - 2 2 6: عقر م

 . ناكزألا بلاغل انّمَضتم هلَعَجف ل

 : (َءاّيْشَأ ةعَبْأ) : ؟قب هنِّمضَت ام نيب من

 :يأ «(ِراغَصَو) ب 0 .(ِدَي ْنَع ةيزجلا 0 نأ) :لّوألأ .ًء اَعَصَو د هَ ساه سا يس ُ ع ٠ مىارع ص
 ىلإ َّرطْضُيَو ُهُدِقَتْعَي ال اَمب ِهْيَلَع َمَكْحُي نأ ِءْرَمْل ىَلَع ُهُدَسَأَو .راَقتْخأ

 راَعّصلا ىف ىِفْكَيَو «ن هك لح وت . (ِدِئاَوَّلَأ» ىف ُهَلاَق هلاَمتْخأ
 رس امك ُهلِح ٌدِقِتْعَي ال اّمب مكُحلآ ِهْيَلَع َيِرْجَي أ اَهِتاَيأ ىف روكذملا هَ ص 03 هم 0 هم 6 1 0, ثم -_ هر :َ أ 2 .٠

0 

 سَ يلي فاك موق يو و ذخآلا َسِلْجَي نأ ه ٌةديِسْفَتَو ٌكِلْذِب ُباَحْضَألَأ ١
 ِرْضَيَو ةَتّيخِل ذخآلا َضبِقَيَو «ِناَريِهْلأ يف ةيزجلا َّعْضَيَو ّةَرْهَط َّينْحَيَو

 أبو تالا نم ألو عاما ب محلل ْعَمَسْجُم م اَمُهَو «هّيَتَمْرْهِل

 َّنأ َلَقْني ْمَلَو . ُدَسَأ اهيوُجُو وأ اًهباَبْحِتم أ ْئَوْعَدَو ٌةَلِطاَب َةَيْيَهْلأ هِذَه
 0 ءاَفَلْْلا َنِم اَدَحَأ الو كب ينل

 ْنِم ِتاَداَبِعْل ِرْيَغ يف (مالْسإلآ ُم ُماَكَحَأ ْمِهْيَلَع َي ِرْجَن ْنَأ) :يِناَثلآ ()

 َنوُدَقَتْمَي اَم اَذَكَو .ِتاَقَلُْمْلا ِةَماَرَغَو ِتَماَعُمْل يف َنيِمَدآلا قوقُح

 حاَكِنَو ِرْمَخْلآ ِبْرشُك ُهَنوُدَقَمْحَي آل اَم َنوُد َةَقرَّسلأَو اَنّْزلآَك ُةَميِرْحَت

 عم ةيزجلا ّنأل .باجيإلا يف َكِلْذِل ٌضْرَتلا بجو اَمنِإو . سوُحَمْلا
 يف ِنَمْدلَأَك ُهَل ُضْرعَتلا ُبِحَيَف «ٍريِرقَتلا ِنَع ٍضوِعْلاَك مالْستْسالاَو دانا



 0 ولف .هزاَرْغإل (رْيَخِب لإ مالْسإلا َنيِد اوُركْذَي آل ْنأ» :َتِلاَثلَأ ()

 ال اَمب يي هلآ َلوُسَر اوُركذ ذأ ءٍيِظمْلا ٍنآْرَقْلآ يف ذأ «هيف اوَُعَطَو اوُملاَح

 َكِلدب ِدْهَعْلَأ ىضاقتنأ طرش نإ ُهْنأ ٌحَصألأَو ءاوُرَّزَع ميِظَعل هدب قبلي

 أ اري ْمهِماَعْطِإَو اًرْمَح مويقَس ْنِم اضْيَأ ومي 2 ٍضاقتنال

 ولع َكِلَذ ْنَع لأ لع !ةثالث ثلاث هلأ :مِهِلْوَقَك ءاكْرِش الؤق ْمِهِعاَمَس

 ْمُهَروُمَخ اوُدهْظَأ َتَمَو « ٍليِعَو سوُفاَنَو وشرح راش ْنِمَو ؛ اًريبك

 2 8 مام 000

 3 همس ِتاَقْؤَأل ْئَراَصتلأ هب ب ٌبِرصَي اَم َوْهَو «سوقانلا ف

 ران ِتْيَبَو ناَبْهّرلل َةَْعَم ى موص 7 َو َةَعِبِبَو ةسيئك ثاّدخِإ ْنمَو ف

 ةَئيِدَمْلأَك ِهْيَلَع ُهَلْهَأ ملأ ؤأ «ةَرِهاَقلاَو َداَدْعَبك ُهاَْنَدْحَأ ِدَلَب يف سوُجَمْلِل

 ما ؛مالشإلا يف ةّسينك نيب ال١ : َلاَق لي ُهَّنأ َيِوُر اَمِل ِنَمَيْلَو ٍةفيِرْشل

 إ ِراَد يف زوجي الق ٌةَيِصْخَم كلذ ٌتاَدُح نأِلَو ["ى81/6 ْيئِدَع نبال (ءاَفَعّضلَأ يف



 0 و 3 - 00 أ عَ 0 7 ِ 54 ن0 325 م

 كلذ نوُئِدْحُي الَو .ال ْمَأ ْمِهّْيلَع طرشأ ٌءاَوَس «َمِدِه كلذ اْوْنَي نإف «مالْسِإلأ
 0 م 27 هكر ل 1 هر م [ ٠ 2 هر له

 ءاليتْسالاب اهوكلَم نيملَسملا نأل .َناَهَبصاَو ر «ةونع تحتف ةدلب ىف

 7 مرا و 2 6 رسام 2 02 ملا ًَ مكه 0

 اذإ اًهَتَداَعِإ ْروِجَي ال ءاّهئادخإ زوجي ل 8-5 ةَسيِنك اَهلْعَج ٌعِنتْمَيف

 "أ انختفْوَو و م امل هيف تناك ةسيَك ىلع نووي الو تمد

00007 

 عَ 51 دبل لك نأ لع لش َراَج د هند اج اهنا وأ سيت
 سس هر

 ةَمْدَع َدَع الَو ٍسِئاَنكْل ُءاَقْبِإ هيف رَكْذُي َو ٌعلّصلَأ َقِلْطَأ ْوَلَ «ىّلؤَأ هِضَْب

 9 قط ند اكلنا م ديم ءاَِئاَعبِإ ْنِم غنم ُحَصَألاَ

 ءاَهَجاَرَح َنوُدَوُيَو ْمُهَل ضزألا طزشب أ . 0
 ابوُجُو َنوُعَتْمُيَو . ٌحَصألأ يف ُتاَدَُح لآ مُهَلَو ْمُهكْلُم اَهّنأل مُهسِاَنَك رق

 ىَلعُي لَو وُلعَي ُمالْسإلا» يك ميل مهل اخ هب لع مهل هي ل
 ؛ 11980 : مُقَر 305 ١/ ُنِقَهْيَبْلاَو ؟1037 /* نيْطَفَراَدلَأَو 497487 : مْفَر "لال /؟ ْئِناَيوُدلا] (هْيَلَع

11١ 

 نما عل

 : 174/7 ُيِواَمَمْلا َلاَق "45 : مَ 021/1١ َيِمَلْيَدْلَو ؛191 :مُفَر 350/4 ُءاَيَّضلآَو
 نسب | قر الو .اتاَدؤَع ىلع علي النو «[تفيِعض ةدنَس اي أ ظفاَحلأ

 ِنَع طا ٍَلحَمب 7 97 ءاَضِيأ ِةاَواَسْمْلا نم ُْنَمْل صال 5
9 

 . ِءانبْلأ عْفَر ْنِم | رقي ل ليلا نب هرطت يميل

 دما

2 

 1 هد هم 0 2 سس سمسا < 00006 1 8 كي 2 2 هر م 0-04

 ءانبلا ئلع ةحوتفملا ِءاَّرلا ٍديدشت ْعَم ةعّراضملا فْرَح ٌمضب (نوفَرعُيَو)
, 2 0 



 ١6 ٌقنيبرّْشلا بيطخلا ٌدَمحْأ نب دمحمل

 ٍرْسَكَب (ِراَيمْل سبب ) :َنيِمِلْسْمْلآ ِنَع َنوريَمَتَي كمت : ْمُهَنَ ءاَيوجَو «مالْسِإل

 ريغ ذأ ٍرَكَذ نم مُهّْنم لك طبخي نأ َوُهَ هْمِهْيَلَع طَرُْي مل نِإَو َقَمَجْعُمْل

 ُهنْوَل ُفِلاَخُي ام ٍرِهاَّطلآ ِهبْوَ ىَلَع ٍفتكْلاَك ٠ هْيََع ةَطايحْلآ داي آل ٍعِضْوَمب

 ُهْنَع َلاَعَت هللأ َيِضَر َرَمُع َّنَأَلَو ٍزييْمَتلِل َكِلْذَو ُةَسَيَلَيَو وو 9

 ُةقرعَم] ُيَقَهْبَبل هاَوَر اَمُك ةَباَحَّصلآ ّنِم ٍرَضْحَمِب ْمِهّيِز ٍريِْغَت ىَلَع ْمُهَحَلاَص

 .[هالغا : ِمَقَر ««ِراثآلأَو ٍنسلَأ

 ةمدتلا هوتي اذه ل ينك لمت مكمل: ذأ
 َةَباَحَّصل ْنَمَز يف اوُرثك اَمَلَ «َنيِفوَُْم َنيليَِق اونا ْمُهّنأب َبيِجأ

 «مِهزِمَت ىلإ اوجلاتخأ َنيِمِلْسُمْلآِب جيبات نم اُناَحَ مَع نأ يف

 ئَراَصتلاِبَو ؛ٌرفَض ف هفْضَألا دويل ىَلْوَألَاَو ؛ َةَطاَيْخْلاَك هوخِنَو ليِدنم لَ

 . ُةَوْسَألآ وأ ُرَمْحَأل آ َيِسوُجَمْلآِبَو يد اًمَدلآ :ُهَل ٌلاَقُيَو «ْثَهْكَألا وأ ٌقَرزَل

 طْيَح :ِةَمَجْعُملآ ْمَضِب َوُهَو ءاَضْيَأ َكِلَِب َنوُرمْؤُيَو :ْيأ ء(راَنُزلَآ ُدَشَو)
 حلل عَ افأ يضر رم بال قف طولا يف د 2 ظيلَغ

 تخَ ؛ُدْشَيِق ٌةَأْئَمْلأ ام . لْجّرلأ يف اذنه ؟[ ] ٌَقَمْيبلأ هاَوَر امك

 ؛ ِهِرْيَغَو (بيِذْهَتلَأ» ِنَع ُنِعفاَّرلَ ةاَكَعَو «« هيأ يف هب َّحَّرَص امك 7
 هر

 .ٌةَدئاَ هب لُصَحَي نَتَح ِِضْعَب ِروُهْظ َعَم ْنِكَل
2 

1 

 - ع
 :َوَضْوّرلا لضأ» يف َلاَق ءِاَوْلَلآ ُرئاَس هيف ٍيوتشَيت :ُيَِواَمْلآ َلاَق | . .٠

 راَنزلَاَو ٍراَيِغْلأ َنْيَي ُعْمَجْلاَو ءامِهوْحَنَو ٍليِدْنِمَو ةقطن ةَقطْنمب ُهَلاَدِنِإ | ْمُهَل َسْيَلَو



 ظافلأ َّلَح يف ٌعانقإلا » ١7

 هَ وه 6 وك مو

 :٠ ليخلا بوكر نم نوعنميو

 ٍةَمالَعب اًنِسنالَق ْنَع اَهْريَمُي ةَوُسْنَلَف ْمُهْنِم نسل ْنَمَو ءبجاَوب َسْيَلَو ءىّلأ
 نيب هبات ْنَع َدّرَجَت أ َنوُمِلْسُم هيف اًماَمَح اًدَيَجْم ّْمَّدلأ َلَخَم اَذإَو ءاَهيِف
 أ يساَسو ذأ يَ اح بع يف نو لج احن يف نم

 .ةّضِف آلَو بَهَذ ْنِم ُهَلَعْجَي الف « 0

 ٌبِجَيَو : ُنِعَردَألآ َلاَق . قلُعْلا يف ُنوُكَي قْوَط َُتاَحْلَأَو : ٌىِشكْرّرلأ

 د فانية ةنشا لل غأ ابي ا م بت ا

 هيف اَمِل ِةَضِفْلاَو بملأ ُدَحَّيلَأ نم َنوُعَتْمُيَو : يدر َواَمْلأ َلاَق . اهاَحَملَأ نم

 ُرييمَتلأ طَرتْشُي الَو نينو اَهَمخ ُةأرَمْلا ُلَعْجَتَو .ٍةاَهاَبُمْلاَو ٍلْواَطَتلآ َّنِم
 ٍةَلَعَفِل يِغَبي اَلَو : ئميِلَحْلآ لاَ شنت يفت لإ هرجولا هزلخ ع

 ُجْسَن اََأَو ءاَبيِلَص ؤأ ةَسِيَك َنيِكِرْشُمْلل اوُلَمْمَي ْنَأ ْمِهِغاَيْصَو َنيِمِلْسُمْل
 ا يَ «وب أبا يزل

 ْنِم) .اًبوُجُو َنيِمِلْسُمْلا دالب يف َنوُفَلَكُمْلا ُروُكَّذلا :ْيَأ ء(َنوُكْمُيَو)

 هلأ َوَدع دب , توبه 5 ٍلْيكْلأ ِياَب اَبَر نو : ىلاَعَت ِهِلْوَقِل (ِلْيَخْل بوكر

 اَمِلَو «هئاَدْعَأل اًهِداَدْعِإب ُهءايِلْوَأ َرَمََف ٠١[ :يآلا /ياَألا ةروش م1 4 ْمُكَوُدَعَو

 ؛141/“ :مُكَر 220500 ؛73917/ :مقَر 3١48/8 ٌيِراَخْمْلا ١ ِنْيَحِبِحَّصْلَأ» يف
- 

 اّمَأَو

 ل004 : مقر 377/١ ُنئاَسَنلاَو ؛ٌميِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 21544 :مْفَر 507/4 ُيِذِمّدتلَأَر
 ؛؟ عنا ْنْبَأَو ؛9701 :مقَر «457 /4 َةَناَوَع وُيَأَو 419717 :مقَر الاله /؛ ُدَمْحْأَو

 َْقَهْيبلأَ :4١51١5 :مقَ ,2250/؟ (ِطَسْوَألآ» يِفَو 7”و : مَقَر 000/117 ؛ريبكْلا» يف ذ ُنِناَرَبَطلأَو

 اًهيِصاَوَن ىف د دوقعم عم ُلْيَخْلأ» : ٌيِقِراَبْل َةَوْرَع ُثيِرَخ ْنِم 1875١[ مقر 4



 ١11 ٌينيبْرّغلآ بيطخلا َدَمَحآ نْب دَّمَحُمل
 ه#

 000 ها ياس

 قّرطلا قّيضأ ئَلِإ َنوُؤ

 . (ةَمايقْل موي ىلإ ُرْيَحْل

 اهْنِم سيل َنْيَ ليَحْلا بوك ٍمنَم يف قره ال هلأ هما ُرِهاَط : : ةيبنت

 سي لوبا ريمحلا فالخب ؛ ُدوُهْمْجْلأ ِهْيَلَع اَم َوُهَو سين

 ُْبَكْرَيَو ءاَهَنوُبَكْرَي سانلآ ِن ا دك َناَك ّْنِإَو ٌةَسيِسَح اَهِسْفن يِف امن

 َيِضََرعُع بالاً جْرَس آلَو ءهِرْحَنَو ٍديِدَح آل ِبّشَح ٍباَكِرَو هفاَكإب ا

 .َنيِمِلْسُمْلأ ِنَع اوُرْيَمتي ْنَأ هيف ىَْعَمْلاَو . ُهْنَع لاحت هلأ

2 2 

 ِبْناَج ْنِم ه َُرْهَظَو ٍدِحاَو بِناَج ْنِم ” ِهْيَلْجِر َلَعْجَي نب ءاَضْرَع ُبَكْديَو

 ٍةقاَسَم آل َتَكرَي نأ نيب َقَرمْبف َطَسَوتي ْنَأ ُنسْحَي ُسحَيَو : حوف داّرلأ َلاَ .ّرَخآ

 مُجْللأ َنِمَو «حالّسلأ لْمَح ْنِم ُعَتمُيَر ؛ٌرِهاَظ َوُه و قي ب وأ دلل نم ةبيرق
 اَمَك كلذ ْنِم َنوُحَْمُب الف اَمُهُوْخَتَو ٌناَيْيّصلأَو اَسلأ اَكأ . نيد 0

 َرمَألاَو كوُلُمْلا ةَمذخ ْنِم ْمُهُعْنَم يِضَبَيَ :ٍحالّصلأ نبأ َلاَق

 . لْيَحْلا بوكر ْنِم َنوُعَْمُي

 ١ ُتْيَحِب .(قرْطلا قّيْضَأ ىَلإ) َنيِمِلْسُمْلا ةَمْحَو دنع (َنوُؤَجْلْبَو»)
 لَو َدوُهَيْلأ اوُدَدْبَت ال» :هللت هلق ؛ ؛ٌراَدِج ْمُهُمِدْضَي لَو َدْهَو يف َنوُعَقَي

 «هقيضأ ىلإ ْحُموُدَطْصَأَف قيِرَط يف ْمُهَدَحَأ ْمُيِقَل اذِإَ ,مالّسلآب ئَراَصَتل

 د



 « َعاَجش يبأ ٍظاَْلا َلَح يف غاتفإلا 3١م

 .جوَح ال ٍوَمْحَّرلا نع قبلا ِتذَح اذ اًمأ . [7151/ :مقَر ٌمِلْسُمَ

 ىف َنوُرَقَوُي الَو «َنيِقٌرفَتُم اًداَرْفَأ لإ َنوُشْمَي لَ :«يواحلآ» يف لاق

 ميرْخَت ٌنِعَرْذألا ُهَلاَق اَمَك ٌرِهاَظلَاَو ؛مُهّلذَأ ئلاَعَت هللآ َنأل ٌِلْسُم هيف سِلْجَم
 ِ 5 2 رم 1

 .كلذ
9 

2 2 

 ريس دج مل م0 2
 داي توئمَوُم امو دمج اَلا» : ىَلاَعَت هِلْوَقِل ِرِفاَكْلآ ٌةَدَوَم ٌمْرْحَت :ةَمِتاَح هس م ئنيرا راو ه يي

2 6 

 .[1؟ :ٌديآلأ /ةَلَداَجْجْلا ٌةَروُس 1 «ةوُسَرَوَهَّأ دآح نم تروكاوُي رخآلا َِوَبْلاَو

 ةَهوُرْكَم ٍراَمُكْلأ ةَطَلاَخُم نأ ِةَميِلَولا باَب يف ّيَم ْدَق :َليِق ْنِإَف

 . َيِبْلَقْلا لْيَمْلا ىَلِإ ةَدَوَمْلََو ءِرِهاَظلأ ىَلِإ ٌعِجْرَت ةطلاَخُمْلآ َّنأب ُبيِجَأ

 0 واي ١ لأ مل :لفذ
 5 2 3 9 5 1 ٍه 0 و

 ظ 3
 1و قود طفت ةَءاَس 2 نإ : يق امك 3ك 0 8 1 2 (.٠

 2 هش 3 أ ةكزلا __ م هل روفر 2 ما

 يلة هل فَ نم نم مسأ هم ةَّمْذْلا لقع دعت َدْعَب بتكي نأ ٍماَمِولِل ئاؤلأَو
 ِههجَو نِم م َةَرِهاّظلا د ءاضعأ فصتيَو «ٌتاش ما خيش َوُهَأ هئسل ٌضَدَحَتَيَو سل م 22 و معك دعم

 هيف َناَك نإ ِهِهَحَو راَثآَو هِناَنْسَأَو هفَْأَو هّيتفْشَو هننْيَعَو هْيَبِجاَحَو « هتيحلَو

 جيو كَ هء يلهو 0 عمو 2
 افيِرَع ْمِهِفئاَوَط ْنِم لكِ .اًمِهِْيَغَو ٍةَرَقش وأ ٍةَرْمْس ْنِم ُهنْوَلَو اثآ

 اأو. :يبف لحد وأ مهتم علب زأ َلْسَأ وأ ك َتاَم ْنَمِب ُهَفْرعُيِل مُهُطِبْضَي اًمِلْسُم ع



 ١ ُييِبْرُشْلأ بيطحلا 1[ ٌدَمحأ نب دمحمل

 0 تي امص 25 17 2 2 0 0-8 3 0

 اَمْنِإَو ؛اًرِفاك ناك ْولَو «َكلذل 3 59 ذأ 3 يَ

 ةزيخ َدَمَتْعُي ال رفاكلا َنأل «لّوألا ٍضَرَعْلَأ ىف ُهُمالْسِإ طرتشأ



0 
 َيرجا> قنا لح

 ييامراممب 1[: 0 كدب تاه . ت01

 ١ عاَجّش يبأ ِظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْمإلا» «

 م س ص و ر 2

 ءاَنْذلاَو ديّصلا تاتك
 رس رس #4 1 هر

 يي # : ىَلاَعَت َلاَق ٠ ءِديِصَمْلا َلَع ُدْيَّصلأ َقِلطَأ هَ ؛ديِحَي َةاَص ردم

 تهمة ُعْمَج (حِاَبْذلآَو) 4 : ةيآلأ /ةَدَئاَمْلا ٌةَروُس 5] م رح مْسَأَو كيَصل َدْيَصلأ اون

 اَهَّنأل ؟ عدل َعَمَجَو ُتئَصُمْلأ ُهَدَرْفَأ اًرَدْضَم ُدْيَّصلأ َناَك اَمَلَو ةَحوُيْذَم

 : ىَلاَعت ُهَلَوَق َكِلَذ يِف لضألاَ . حِراَوَجْل وَ مْهّسلأ وَ ٍنيكّسْلأب ُنوُكَت

 42مل : َلاََت لوقو 2. : ةيآلآ /ةَدِئاَمْلأ ٌةَروُس 6] «أواطصأت علل اَدإَو»

 ٌةَروُس 5] * ثيل ل لجأ :ىَلاَعَت ُةَلوَقَو «[7 :ُهَيآلأ /ةَدِئِاَمْل ٌةَروُس ه]

 . تاَبيّطلأ نم َكَذُمْلأَو «[هر ؛ :ةيكلآ /ةَدْئاَمْل

 د6 دع

 اَمَو َباَّبِكْل اًذنَه باَحْضأل دهكأَو (ٍجاَهْنمْلأ 3 ْمْئَصْمْلا 22 :ةيبنت

 ِتاَداّيِعْل عْبُر 5 رخآ ُهَرَكذَ .ةضْورلا يف َفئلاَحَو َيِنَرْمَلل اَقاقو اَنُه ُهَدْعَب
5-02 
5 

 ُثَسِنَأ َوُهَو : َلاَق ؛ باَحْضألا نة ةفئاطل اَعَبَت

 . تا تع ثق للعلا [ نط نأ ةيبنألا عَ: يق نقدَت

0003 

 ٌحيِبدَو هلو جبد : ةعبزأ ِرَدْصَمْلاِب ٍلِصاَحْل مْعَملآِب حل :َّذلأ ْناَكْرَأَو



 قف ينيبرُشلا بيطخلا ٌدَمحَأ نْب دمحم

 1 1س رسام ىو مخ جك ل ع ل عل
 دقي مل اَمَو ٠ ِيبلَوِهِقلَح يف ةئاكذف هتاكذ ىلع َرِدق اَمَو

 ووك

 هرقع ةتاكْذف هِتاَكَذ

 ِءاَنبْلآ ئَلَع فاَقلآ ٌمَضِب (َرِدَق اَمَو) :لاقف َكِلَذ ٍناَيَب يف َعَرَش ْدَقَو

 .لوكأمْلا ٍناَوَيَحْلا ّنِم هحْبَذ :ْيَأ ةَمَجْعُمْلاِب (هِتاَكَذ ْئَلَع)١ .ٍلوُمْفَمْلل

 آو هَقََح هِقْلَح يف) ًالالْقَتْسأ (ُهَتاَكَدَم)

 ولآ نك وه اَذَ
 لالْفتْسالاب ُهَقالَطإ ُتْدَيَقَو .ُهْلَفْسَأ :ِةَدَدَشُمْلا ماللا نقب ُكيَلاَو عل
 ماد خب لو نْطَب يف اَنيَم ِدوُجْوَمْلا ِنيدَجْلآ لح ُدَي اف هدام نأ
 يف يِتأَيَس اَمُك . هّمأ ةاَكَذِل ةّيعّيلآ قيرطب ُهَّلج َّنأل ءرَمْعي ع

 احم اى

 و.

 ه كس

 ْتَلَتَمَف اَهِسْفَنِب ٌةَحِراَج ْتَلَسْوَتْس ا.آ وأ ءْتَجَمَدْنََف اهب

 وأ بشل مَع ْتَباَغَو اَهَلَّسْرَأ ةَحِراَجَك َمْرَح ءاَدْيَص َنَتَمَف ٍدِيَصِل

 ٠ء ل َدَجَو مث ْتْياَعَو ٍحوُبْدَم َةكَرَع ىلإ حزخلاب هك مَلَو ُهَنَحَرَج

 ا وم ا يف ميرخَلا نم رك امو رشآ بسب م نأ لامجخال مَ

 ايش نت دلو .لجلا (هحيحْصت١ يِف يول ٌراَتخأ ِنِإَو ٌروُهْمْجْلأ ِهْيَلَع

 م ؤَأ نم ٌةَدِحاَو َباَصآَف ِءاَبِظ َعيِطَق ئَمَر وَ اربح ُدَّنَظ

 .ِروُكْدَمْلا هدب رايت الو ِهِدْصَق ةكِصِل َكِلْذ َلَح ءاَمَرْيَغ ِباَصَآَ

 ىَلَع) .ٍلوُعْفَمْلِل ءاتبلأ لع ِةَعَراَضُمْل ٍفزَح ٌَمَضِب (ز دقي ْمَل اَمَو)

 مولل قِمْرُم حْرَجِب : ْيَأ (ُمْدْقَع ُهَتاَكَذَف) . عْيّضلأك اش اَشْحَوَتُم هنؤكل (هتاكذ

 همالك

 .واَش حلم ع هَيذُم ْتَطَمَسْوَلَ «دضَق حلا يف َطَتشيَ

 و زأ ْؤأ

 خا

2 

 د
 يهم

5 

 أخ

9 

 نم ةَدَحاَو َدَصق



 ١ ١ َعاَجش يب ِظاَمْلأ َلَح ين ُم قالا «

 َوُهَف دن ٍريِعَبَك يسن شحوم ْولَو اَمْجِلأبِهْيََب ْنِم ٌرقَعل ناك ِعِضْوَم ّيأ يف

 ُلحَيَو .هب هب فطلب (هَلَعَر لق ثْيَح) . ِهَحَبْذَم ِرْيَغ يِف هج ب ْرَجِب ُلِجَي ٠ دْيَصلأَك

 . (ًةَضْوَدْلَأ» يف ُهَلاَق امك هْيَلَع ِبْلَكْل ِلاَسْرإب
 52ظ3
 حا

 دقي ْمَلَو رب يف ٌريِعَب درت ول ام ٍفْتَصُمْلآ قالاطإ َلَواََت :ٌهيِبْنَ

 3 ضأن كيك .ِحَبْذَمْلأ ٍرْيَغ يِف هج هحْرَجب لحق ؟َياَك
 نم 2 يف ُهَحَكَص امك هْيَلَع ِبْلَكْل ِلاَسْرِإِب لحي و اَدَئاَوَّزلَأ»

 لن فالخب ةَرْدقْلأ َعَم ُحِبَذلا هب ُحاَبَتْسُي َديِدَحْلا َّنأ َقْرَمْلَاَو .هِتداَيِز

 ىلإ هنِم ذقن ىَتَح + لولا يف ع احمر َرَرََف رعب َقْوَ ٌريِعَب اد ْوَلَو ةَحِراَجْل
 لعيب لَفْسَأْلَ َتاَم ْنَِ . يِضاَقْلأ ُهَلاَق ؛ينَتلأب مَلْعَي مَ ْنِإَو اَلَح ينال

 مَل للاب أ اهب َتاَم لَه َكَشَوهْإ ةئّطلآ تلح ولو ؛َلِحَي ْمَل ىَلغألا

 .(ٌيِوَعَبلأ ئ ئىَراَتَق» يف اَم هَ ةّبِضق َوُه اَمَك ؛ لحي

 . سّفتلا ئَرْجَم :َوُهَو «(موقّلُخْلا) لك (ُعْطَق) : ُلَوَذلآ

 0 ٍةاكذلأ ىف ٌتَحَسْسُيَو 0 خّسنل لأ رضعي ىف ()



 ١١م ينييرّشلأ بيطخحلا َدمح نب دمحمل
 هس 32 2

8 
 َرْمَهْل

 يف ةز َرْمهْلاَو َدَمْلَو ميملأ َحْنَمب َرْهَو «(ِءيِرَمْلأ) لك ْعْطَق : : يناث

 يارا تطل خت 9

 ةَلَمْهُمْلا ٍلاَدلآَو ٍواَوْلأ حْبقب (ِنْيَجَدَوْلا) لك ْعْطَف : ُعباَرلآَو ْتِلاَثلآ ()

 : ليقَو .ٍموُقلحلأب ٍناَطيِحُم قنُعْلا ْيَنَحْفَص يف ِناَقْرِع :اَمُهَو «ٍميِجْلأَو
 جوُرَخِل َلهْسَأَ نَحْؤَأ ُهَنَل ءَيِمَدآلأ ّنِم ِناَديِرَوْلأ :اَمُهَو ِءِيِرَمْلَب

 . َكِلَذ َءاَرَو ام ُمْطَق تحي 2س لَو حْبَذلأ يِف ٍناَسِْإلآ نم َوُهَف «حوُولأ

8 

 لك َمْطَق َّنَأ آل «ٌتَحَسْنُم ةعبؤألا ِهِذَه َعْطَق َّنأ ِمَصُمْل ُداَرُم :ُةيِْنت

 ِءيِرَمْلاَو موَقْلُحْلا ْعْطَق ْذِإ .يقاَبلأ عطَق ٍرْيَغ ْنِم ِهِداَرِفْنَأ ىَلَع ٌتَحّتْسُم ٍدِحاَو
 1 1 و 2

 . بِحاَو

 دا د

 يف ةَروكْذَمْلا ةعبزألا :ْيأ ؛(اَهْنِم ىَرْجُمْلاَو) :هلؤقب َراَشَأ ِهْيَلإَو
 م و ي6 , هو نس ىف 0 4 رع ل 5 هر

 ٍدوُجُو َعَم (ءِيرَمْلأ ُلك) َو «موقلخلا لك (ٌمْطَق) :اَمُهَو ؛(ِناَنْيَش) .لجلا
 طف ول ام امك «قيَح َوْهَو ُهئََداَص َةاَكَّذلآ َّنَأل ءاَمِهِعْطَت َلَوَأ ةَدَقيْسُمْلا ةاّيَحل

 دف ير

 لب «ٌةَدَقَتْسُم ٌةاّيَح هيف ف ”ْنكَت ْمَلَو اَمُهَعْطَق َ ة ْغِرْسُي مل ْنِإَق ُهاَكَد م 5 ِناَوَيَح َلَي

2 

 ئمريجُبلا ٠ ٍةَخْسُن يف وَأ» ىَنَْمب مب نك ْمَلَوا 21(



 هو دما. .اف ا.ه و و ا.ه و هاو هواه هاه هاو اهو فاو ده اواو و ده دو اه و واه دو اه دف واه ع اهو هو ده دم ع ده اواو عاق ه هله

 دع داع د

 وم هاش 22 .ءورسم# وكت .؟َ سس يو لذ م
 هترصاخ نسخن وأ هءاعمأ رخ سس ان َويَح ّصْخَش َحَبذ ول ٠ ةيبعل

 يف َلاَق . ِءيِرَمْلاَو موقلُحْلا عطَق زكي مَل نيت لحي ْمَل ءاَعَم
 وأ دَرَمْأ وَل ُّمَدُي امم ول م ا ٌءاَوَس :اَةّضْوَرلأ لضأ»

 9 و

 تاق ناكر عطقي موقلشلا عل را وأو ءفيفذتلا لس ني نا

 اَمَك ةنبَم َيِهَم اَيمَتْلا ىَّتَح موُقْلُحْلا َّنِم اَنيُكِسَو اَمَقْآ َّنِم اَنيّكِس ئَرْجَأ ْنَأب

 لَو ؛ِنْيَحْبِذِب َلَصَح اَمَّنِإ َفيِفْذَّتلأ َّنأل ؛«ةَّضْوَدلأ لضأ» يف هب حرص

 اًمِدوُجْوب ُنَطلآ يِفْكي لب ؛ ِحْيَذل َدْنِعَو َرقَتْسُمْلأ ةاَيَحلآ ٍدوُجْوب ُمَلِعْل ٌطَرَتْشُي

 ُهمَدََتَي مل ام إذ ّلَحَمَو مدل ٍراَجِفْنَ وأ ٍةكَرَحْل ةَدِشِب ْتفِرُع ْوَلَو هب

 ةَدش هيفَو حوُبْذَمْل َةَكَرَح ىلإ حْرَجب لَصَو *لَق ُكالَهْلا ِهْيَلَع ٌلاَحُي اَم

 - - 7 رول + ري

 . لجي مل حبذ مث ةكرخلا

1١٠ 

03 2 4 

 احلا 0

 ظن َراََو نعت َهراَن حْبَذلا َدْنِع َةَدِقتْسُمْلا ةاَيحْلا َّنأ :ُةُلِصاَحَو

 حم يف كَّشلِل ٌمُرُح ءاَهِراَرَقتْسأ يف انككَش ْنِإَف َنْئاَرَقَو ٍتاَماَلَعِ

 هنأ «َلَح قََوُرَحآ َراَص ْدَقَو َُحَبدَف عاج وأ َضِرَم َْنِإَف ٠ ميِرْحَتلِل اًبيِلْغت

 دا حي نا لقب رت دلو. هلا احب بس ذجون
 ًطَريْشُي الَو . ٍدَمَتْحُمْلا ىَلَع َلِحَي ْمَلَف ُكالَهْلآ هْيَلَع ُلاَحُي اََبَس َناَك قَمَو ُرَخآ



 مارا و نان اواو هاف ىو هاه ع ع هاه هاه اه هاه «ه هه واه ع وأ. هاه. ده دو واو جونو ده ده ا.ه هدو اه هاو. هله

 ندب نيكس َلَحْدأْولَ ءيِرمْآَوِموُمْلحْلا َقَْق يّ ةدلحْلآ مط ةاَكَّذلأ ي
 اَيَح ِهبَو هدلج لُجَأل ٍدْلِجْل َلْخاَد ِءيِرَمْلَأَو وَقُل َّعَطَقَو اثم بلغت

 . بيتل ِهْيَلَع َ هيلع مرح د ْنِإَو لح ةَرقَتْسُم 2

 : ئَلاَعَت ِهِلْوَقِل ءّرَم امك ءقنعْلا َلَفْسَأ : ع يو لا يف لي رخل

 تل

 لصف (ٍنْيَحِبِحَّصلآ» يف هب ِرْمألِلَو !؟ يكل وكلا ةووُس ٠ 81 4 رحم كير لصف لصف »
 هل و 2 8 -

 جورخل لهسأ هنأ ُهنأ هيف هيف تْعَمْلاَو ا د : مقر ٌمِلْسُمَو ؛ةهول١ : مكر ٌيِراَخْمْلا]

 اَم لك يف ّيِتأَي ن فول أ لق اَمَكاَذلَه اق .اهيتع لوُطِل حو
 . طَبْلأَو ٌرَوإلَاَو مالك ُهَقْنَع َلاَط

 ءيِرَمْلَو موَقْلُحْلا عطقب ٍلْيَخَك ءامِِوَْتَوَتََورَثَب ُحَْذ ُنَسْيَو
 هسكع ةدكع ةَهاَرك الب ُوُجَيَو «عابتالل

 يف امك َرُيْل يق هَنبكُر ةَلوَقْحَم اًماَف ٍريعَبْلا ٌرْخَن َنوُكَي ْنَأ نَسْيَو
 ةَروُس 3 4 ٌفاَوَص اَهَنلَع هنأ مس 7007 : ىَلاعَت هلؤقل :«َجَمْلا

 : مُقَرل ٌمِكاَحْلَ ُهاَوَر .ثالث لع هَ : ْىَأ : : ساَبَع ْنْب لاق «[*1 :ةيآلا /ٌجَحْل

 . [ُيِهَدلأَُققاَوَر] ةَححَصَو 7

 اًهَلْجر ُةاوتَتَو ِرَسْيَألأ اَهنَجِل ةَعَجْضُم ةَعَجْضُم ةاَّشلأ وَ ةَرقَبْلا ٌرْخَ " َنوُكَي ْنَأَو

 .مِئاَوَْلأ يِاَبُدَّشُنَ .ةشالب ىذا

 َدُواَد وُبَأَو ؛ 0 : مقر «1548/] مِلْسُم ربح ةئيكس ل َّدَحَي نأ حباّذل نسي
 ُدَمْحَأَو ؛ ٌحيِحَص َنَسَْح :َّلاَقَو 35غ: :مُقَر 0 ُيِذِمْرُتلأَو ا و وع ماس

 : مُهَر 0161 :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلََو ؛ :مثت 1157" ييرادلاَو ها م 1

 : مَقَر « 487 /1/ «ناَميِإلا بَعش» يف َُقَهْيبْلاَو 65 :مقَر ,400 / َهَبْيَش يش ىبأ ُنْبَأَو ؛ 89



 ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْفِإلا ١5 ١

 ْنِمَو "”عاَبّسلأ نم ِةَمَّلَعُم ةَحِر ٍراَج لَكَ ٌداَيطس الآ روج و

 ُيِناَربَطلََو ؛١8110 مقر 21٠558/16 هَّجاَم نْبَأَو ؛8400 :مَقَر ءكالال/ ٌيَئاََتلآَو ٠١

 نإ) 4 : مَقَر ا ُيِعلْيَدلَأَو 4 : مَقَر قع لح ُراَديْلاَو ؛؟1 : مَقَر لا
8 

 تخت اذإو لهل ارخأت مدل اذ هنت * لك ىَلَع َناَسْحِإلَأ َبََك هلل

 ةلئقلل َهجَوُي ْنَأَو تسيب حيو نفس مكدعأ ةحئلو ءةعن لأ اوسخ ا

 دنع و بلا ىلع يَ ذ نأَو لأ مشب : اه د َلوُقَي ْنَأَو كَم

 قيل اقسم مشق رأ مشب: لَو كل

 ٍداَصُمْلا لكأ :ْيأ ء(ُاَّيِطضالا) ِهِرْيَعِل ال ُهثاكَذ لِحَت ْنَمِل (ُروُجيَو)
 نم َةَح َحِراَج كب .ِهْيَلَع روذقملا ريع يف ينألا طرب

 ةاَيَح هيف نكي ْمَل ْثْيَح يح ءاَهحْرُج َناَك ْعِضْوَم ّيَأ ين ٍدِهَملآَو بلك ِبْلَكْلاَك

 ا

 لصْحَي ّلَب .حِراَوَجْلاِب ُنصَتْخَي الق ِكْلُمْلآ ه ِتاَبْثِإ | نذتي ةايشالا *

 رس  قيِرَط لكب

 .هباَنوَأ هرْفظب ريَطلا هحْزجل َكِلذب َيْمْس «حَرْجَي دج عيا

 زاَبْلاَك (ْيَطلآ حِراَوَج) ْنِم (و) .ةحراَج فص جب معمل ْوَقَو

 ٌهروُس 01 © جحِراَوْطَ نمي رُشْدَلَع امَو تي تبطل مك لأ » : ىَلاَعَت هِلوَقِل ٠ رفضا

  .ةُتفَلَعاَم ُدْيَص : يأ ءآ ص 6 : ةيآلأ /ةَدِئاَمْل

 6 داَهَبلآ عابس ْنِم : خسنلا ٍضْعَب يِف 2000
 م

5 3 

 أ



 ١ ينيبرشلأ بيطحلا ٌدَمَح دمحأ نب دمحمل
 2-2 هل هه

 - ه7 000 172 ا #0 6 هى 0 4 2

 اذإَو « َتلَسْرَتْسَأ تلسزأ اذإ نوكت نأ : ةّعَْرأ اَهِويِلْعَت طئاَرْشَو
 6 وع
 َرّرَكَتي ْنَأَو « اًكْيَش ُهْنِم ُلُكَأَت ْمَل اَدْيَص ْتَلَتَق اذِإَو « ْتَرَجَرْنَأ ٍتّرِجُر

© 

 : (ٌةَعَيْرَأ) .رْيطلأَو عابّسلآ َةَحِ راج : ْيَأ «(اَهِيِلْعَت ُطَئاَرَشَو)

 َهَلَسْزَأ : ْيَأ ء(ْتَلِسْرَأ اذإ) ُتْيَحب ةَمَلَعُم ةَحَر راجل (َنوُكَت ْنأ) :ُلَوَلآ

 0 (ةضْوَولأ» يف مك َتَجاَه : ْيَأ (ْتَلَسْدَيْسَأ) . اهبحاص

 َتْرمَأ اذ : ٌيِعِفاَشلَأ َلاَق [4 :ةيآلآ /ةتِناَمْل دوش هل © نيف ظ : قلعت هَ
 . تَلَكُم َوُهَف ىَهتنأف هتيَهَن اذِإَو َرَمَتْتآَف بْلَكْل

2 2 
 ل

 رثألا ِءاَدتْبَأ يف اَهْبِحاَص اَهَرَجَر :ْيأ ء(ْثَرِجُر اَذإ) :يِناَثلآ (و)

 . ْتَفَقَو :ْيأ «(ْتَرَجَرْنا) .ُهَدْعَبَو

 وأ همخل نِم : ْيَأ .ادنصلا نم لكن مل) اَدْيَص (َتْلَتَق اَذإ) : ُتِناَّتلأ ()

 ٍبَصُمْلآ َمالَك هب ُتْرَوَق امو .هِقَع بق وأ ِِلَْ لبق اَْيَش ِهيَوْشِحَو ِهِدَلِجَك هوخَن

 لع مت اوم يطل عابس ةحراَج يف رول هذه عيمج اأن

 نم ٌدَحَأ ُهُفِلاَخُم و :َلاَق مث .ِرْيَمَك ئييقلبلا ُهَلقَن اَمَك ُيِِفاَشلأ
 كك ٍجاّهْنِمْلا مالك ُدهاَظ 5 ْنِإَو .ُدَمَتْعُمْلا َوُه اَذَمَو باَحْسأل

 ٍةَحِراَج يف َطَرَّشَو « عابس ِةَح ٍةَحِراَجِب اَهَّضَح ٌثيَح ؛َكِلَذ اي اقَضْوَولا

 . طَقَف لكألا َكرَت رْيَطل

  1١عك ١ مام أ «(َقللَو رةككي ُعِباّرلَأ ()
 ملمَّتلأ يف ٌةَربَتْعُمْلا ٌروُمَألا ِهِذنَه :ْيأ «(َكِلَذ َر ْنَآ) : 3 وى

 ٌعوَجُدْلا لب ٍدَدَعب َكِلذ طبي اََو َقَحراَجْل ْثْدَلَت طب ُثْيَحِ .(اًهنم)

 ص

1 
 مح



 . حراَوَجْلابةَرْبحْلا لْهَأ ىلإ َكِلَذ يف
 اَم) لكأ (َلِجَي ْمَل) ٍميِلَْتلا يف ُةَربمعُمْلا (ِطوُرّشلآ ِءِذئَم ُدَحَ 7 رض

 عاَمْجٍإلب ةَرِقَتْسُم ٌةاَيَح هيف قب مل ْثْيَحب ءِدْيَّصلأ َنِم ُهْنَح 372 «(ةتذخ

 . ٌةٌَرقَتَسُم ٌةاَيَح هيف ل دجَي : ْيَأ اّيَح َكَرْدُيْنَأ آلإ) . ) عننا ينال ان

 امَو» :ِهثيِدَح يف يَِشْحْل ةبلغت يبأل هيل لعل لف ٠ ٍذئئيح (نَكَذيق)

 لم ٌيِراَخُبْلا] هْيَلَع قمتم «لكَف َُتاَكَذ َتْكَرْدَأَ مَّلَعُمْل ِرْيَغ َكِبْلَكِب تذِص

 ُةَمحَأَو 7 :مَقَر 21١9/7 ِهّجاَم ُنْبَأَو ؛1978 :مْقَر 2617/9 ٌدِلْسُمَو ؛١015 :مَقَر

 خ 5

 ,[ : مَقَر ال ١/ ثَقهِنَبْلاَو ؟ همالؤو : مَقَر 2150/17 َناَبِح نْبَأَو ؛ الى/ : مقر 964

 ِءيِرَمْلأَو موقْلُحْلا عْطَق َدْعَب ةَكَرَحْلا ٌةَدِش ِةٌرمَتْسُمْلآ ةاََحْلآ ََمالَع :ٌةيِبنت
 ؛ يفتكي :هيف لاقَو ,(ٍعُمْجَمْلا» و (دَئاَوّرلأ» ىف ذ ْحَسألا ىلع

 عم كِلَذ ىلإ ٌةَراَشإلأ ترم َدَقَو . دَمتُْمْلا حيجصلا ىلع مدل رب ب ل ْوَلَو

 ْنِم ْتَلُكَأ هَهَمْلَعُم اَهْنْوَك ٍطوُرّشلأ ّنِم رد مب رهط ولو مدع لمصْت
 اَهَلَسْرَأ اَذِإاَذنَه .رهطَألا يف ُدْيّصلا َكِذ لَ َْلءماَمِ م هوحَن وأ ٍدْيَص َم مخل

 ءاَهميِلْعَت يف َكِلَذ خا دقي مَ تلكَ تق اهني تَسْرتسآ نإ اهيا

 ُضَعَمَو ءَتْرَفْلأ هِلُواَنَتَك َراَصَف ءِدَئاَصلِل ُدَّصَقُي ُدَصْقُي ال ُهّنَأل ءمّدلآ مَنِ َرَثأ الو

 ىَمْمُي ال ُهَّنَأ ٌحَصَأَلاَو «ُبْلَكْلا ُهْسْجَنُي اَكِم ِِرْيَمَك سجن ٍدْيَّصلأ َنِم ِبْلَكْل



 ١1 ينيبرّشلأ بيطخلا دَمحَأ نب :دمحملا

 آ
 2ك

 ّنَأ ُبِجَي ُهَنَأَو هِرْيَمَك اًَهاَدْحِإ يِف ٍباَرْثَو ِءاَمب اني يي هَنَأَو ُّْنَع
 ُهيَلَتَقَف ِلْيَص ىَلَع ةَح ٍراَجلأ ِتلَماَحَت ْوَلَو دري دل دو َّضَحُمْلأ ٌرَوَقُي

22 
 هن لق ألا يلح خر أو ينص هع وأهل 2

 ءاك ةيآلأ /ةَدِئاَمْلأ ٌةَروُس 61 4 06ك21ع نكَسم نكس ام ا آم أوطكف #3 : ىلاَعَت

 اَم لب ٌةاكّذلأ ٌروُجَتَو) :َلاَقَف «ةّلآلآ َوُهَو : ثلاَثلآ نكدلأ يف َعَرَش من

 عش ُهّنأِل ةَظِفَو ٍبَهَدَو ٍصاَّصَرَو ٍرَجَحَو ٍبَصقَو ٍديِلَح ٍدُدَحْمَك ؛ ((ْحَرِجَي

 الفن وأ َناَك الصنم ِماَظِعْلا يِقاَبَو (ِرفّظلاَو سلب آلإ) ٠ دل ٍقاَهْزِإ يف

 اسمو ؟0777 : : مَكَر ل ُيِراَخْبْلا ا نيَحِِحَّصلأ» رّبخل هرْيَغ أ يمد نم

 ؛441١ :مْقَر 24١/4 ُيِذِمْرَتلآَو 4١ :مُقَر 030٠٠0 /* َدُواَك وُبَأَو ؛1958 :مُقَر كود“

 : مكر قت /* ُدَمْحلَو 7١/4 :مقَ ل هَجاَم َنْبَأَو ؛4596 : : مُقَر ت17" هئاَسَلَأَو

 20 ص
 وه

 - و

 هيلع مّللا مسأ َركذَو مدل َرَهْن رهن أم) 6 : مَ ل١7 :ةّحفَص يِلاَيَّطلأَو 44

 0 5 < يف نب ص 7 28 050 - 4

 اَمَأَو ٌدْظَمَف ُرّسلأ ام ؛َكِلَذ ْنَع ْمُكُنَدَحَأَسو رفظلاَو ّسلآ َنْيَ ءاوُلك

 . ماَظِعْلأ يِقاَب َكِلَذب َقِحْلَو اَقَسَبَحْلا ئَدُمَف َدُمَف فعل

#_- 

5 

 لت

 ىلا

 َلاَمَو حالّصلأ نبأ لاق هبَو «ٌيِدْفََت َليِق ٍماَظ اظيلأب حب أ ِنَع ْيِهَنلََو

 ءاَهِب اوُحَب ملت ال ُءاَنْعَم : 0 ل واللا نبأ



 02 5 ول خلل م م” كورح

 « عاجش يبأ ظافلأ َلَح ين ٌغانقإلا ١ 8١م٠

 يهد هع 2 4
 ' ٌيباتكو ملّسم لك 5

 دق 7 - عار عع سر

 وع اهيا وأ هر حراج م ؛ مهب كا نع مسد

 ٌرَماّمِم َمِلْعاَمُك

 الو لضن الب ٍمْهَسَو ٍطْوَسَو .ةقذنبك لقب ليل ام ودا : اب جرش

 َمْوَح تو وكن نع هون قس لي فرط كغ ع
 اََِّإَف ةَدوُقْوَم اَهَنَألَف لَقثُمْلاِب لْثقْلا يف ام | ؛لِئاَسملآ هِذاَم ٍعيِمج يف ُدْيَصل

 اَمُهَدَْعَب اَمَو ةق ةَقُدلاَو مهسلأب 0

 اَكَأَو ؛ ِتاَنيَمْل يف لص هنأ ُمّرَحُْمْل َبَلَعَف ؛مّوَحُمَو حببُم :

 . [* :ةيآلا /ةدئاَمْلاٌةَروْس ه1 4ةقْيَكتَمْلاَو » : ىَلاَعَت هِلْوَقِلَف ةلوُبخ ذاب 5

 ُدْيَصَو (ُةاَكَد َلِحَتَو) : َلاَقَ «حباذلآ َوُهَو : عباّرلأ ن نكُولأ يِف عرش 2

 َلاَق ٠ اَمِهتَلِم لْهَأل اتككانم لج باك اتِك 3 (ّيِباَتِكَو) ٍةَمِلْسُمَو 01 5

 روش ه] © ّمََط َّلِح كَفاَعَطَو 4 ع تكلا 141 نذل م

 ْنم ئَراَصَتلَأَو ٍدوُهَيْل ُحِئاَبَ 5 اَمَنِإ :. ساّئع ْنْبَأ َلاَقَو «[ه ا
3 1 

 ُهَححْصَو [1+ :مقَ ُمِكاَحْلأ ُهاَوَر . ليجْنإلاَو ٍةاَرْوَس
2 

 َمُوَح ْنَِو ةيباتك ِةَمأ ةاَكَذ ٌلِحَت حباّذلأ يف َقّرلِل َرَ

 ىلا

 سحاب



 ١5١ ٌينيِبرَسْلأ بيطخلا َدَمَحَأ نب دّمحمل

 وتلا مح ميسا كر يي ا م ْنَم َكَراَش

 َمْهَس ِنْيَمْهَس ؤأ ِنْيبلَك ُيِسوُجَمْلَاَو مِْسْملآ َلَسزَأ لَو ويرش ايل ُداَصْمْلاَو

 1 ِنْيَمْهّسل ٍةَروُص يف ٌيِسوُجَمْل هلآ مِلْمُمْل هلآ َقْبَس نإَف ءدْيَص ىَلَع

 هلثقي مَل وأ َدِيَصلآ لع نيل ةروُص يف ييوُجَمْلا بلك مينا لك

 َلَصحَواََمُهاَحَرَج ؤأ ركام َسَكَعْنآِوَلَو !لَح حوُبدَم ٍةََرَح ىلإ ُهاَْنَأ لَب

 َكََهم َلَوألآ ُهَففذَي ْمَل نِكلَو ائَبَرُم ُهاَحَّرَج ْوَأ «َكِلَذ َلِهَج وأ ءاَمِهب كهل

 . ميِرْختلِ اَيِلْغَ اَهْيَلَع فطُع اَمَو سكَعلا ِةَلأْسَم يِف ُدْيَّصلآ َمْوَح ؛ ؛اًمهِب

 يف امك : ءَملُْلا ضَْب َلاَق «مِلْسُم ِحْرَش» يف يول لاَ :ةَدياَف
 ُهيِبْنَتَو اَمِهِماَرَح ْنِم م مْحَّسلأَو مْخّللآ ٍلاَلَح ُريِيمَت ِمّدلآ راَهْنِإَو حب باّذلأ طاري

 .اًهِمَد ِءاَقَبل َةَنْيَمْل مير 7

 0 م اوس م2 0 -_ َآ هرغ .٠ مد م مس عم 000 ع

 حيجص ةدصق نال ريم ييبَتك وأ مل ٍريِغَص ُدْيَصَو خب لحي

 .ْغلاَبلاك ةلدألا أ ثحت ” ٌتَجَرَدْنَأَف ءاّملْسُم ناك نإ ُةنم ةدابعلا َةَكِص ٍةَحِص ليلَدب

 مُجَل نأ ,رهطألا يف متحد لَ ناَرْكسَو وجعي ُيَغ ريِغَص ذك

 نوح (مألآ» ين َْلَع صن امك ٍةَماَرَكْل عَ م نكلل ق ةَلْمُجْلا يف َةَداَرِإَو اًدْصَق
 وربودم عوم

 هذيص مرَحَيَو ءَكِلَدِل ئَمُعَألَآ ٌةاَكَذ ٌةَرْكَتَو . حْبَذلأ لَحَم نع مِهِلوُدَع نم



 ممم 3
 ) عاَجش ىبأ ظاَفْلَ لح ٍق 27 فعل مح 0 ع

 رس ع 0 29

 لوكذُيف اي دب نأ الإ هّمأ ةاكذب نيِنَجلا ةاكذَو يح َدَجوُي هع 000 سل 0

 ىَري هل ةنال هدصق ةَحِص ٍمْدَعِل عابّسلأ عيونج نم هِرْيَغَو ِبْلَكَو 1

 نابع تفل يارخكلاد هي ل رطل اص َم اَمَأَو
 يلا ليقَو ءٌبَهْذَمل أ ُهَنَأ «عوُمْجَمْلا يف ُهَلاَق ام و .نالَح هنأ جاهل »

 . ىهتنأ .٠ هب نس و ٍدْضَْلا مَدَعِلخِصي

 وأ اَنْيَم نيِنَج َدِجُو ِدَلَف « (هّمَأ ٍةاَك اًكَذب) ٌةلِصاَح (ِنيَِبْل ةاَكَدَو)

 اهئ اَهُتاَكَد تَناَكَأ ٌءاَوَس ءةاّكَذُم نطَب يف ل مَ رمش َرَعْشَأ ٌءاَوَس ٍحوُبْذَم شيع

 3200052 0“ كاد رثأ] ثيدحل اَهْيَلَع بلك وحن ْوَأ ٍمْهَس ٍلاَسْرِإ َو

 ْمَكاَحْلاَو ؛؟0» س 3/دحل/١ (تايِْعَجْلا» يِف ُيِرَمَبْلاَو ؛19404 :مْفَر 215/١ ٌئِمِراَدلأَو

 84/4 ِْقَميَبْلأَو ؛ ٌيبَهُّذلَ ُهَقفاَوَو 3 ميسم طَْش لع ٌحيِحَص : :َلاَقَو 4 :مقَر 4

 اَعَبَن ُهْنَلَحَأ اَهْيَلَحَأ يبل اًهَتاَكَذ : ْيَأ هدم ٌةاَكَد ِنيِنَجْل ٌةاَكْذ» :[19979 :مُقَر

 َلِحَي ْمَلْوَلهنَألَو ءاَهئاَرْجَأ عيِمَجِ اكد اَهّئاَكدَو ءائاَرجَأ نم جنو ءاَهَل

 اذ أ ءاَدَوَق ُلِماَحْلآ ُلَتْفُت آل اَمَك لْمَحْلأ ِروُهُظ َعَم اا تمول وَ
 ةَدقتْسُم َةاَيَح (اًنح َدَجوُي نأ الإ) : َلاَق امك ٌةَدَقَتْسُم م ةاَيَح هبَو جَرخ

ًٌُ 

 /: . اق . ٍناَحّيشلَأ ُهََقَأ هو 7 اس 2 هَ ٠ 3 1 وي ع 1
 2 - ع

 قفا ]ل هج 06 هك لق تان ف هم ةاَكَذب َتاَم اذِإ باَحْضَأل د |

 هه هم 2 0

 حْبذ َبِقَع َنكْسَي ْنأ َدُب لَو هَ ةاَكَذ ذب ليال ءاتوجو (ىكدي) .ُهَناَكَذ
 ُهلاَق ؛: كوكس مث لوط ان هثأ َدْعَب نطَبْلا يِف َبَرَطْضَآ وَلَف هم

 و اجو َّنك

 . نَهتنأ . هيل ديِشُب ُتيِدَحْلآَو «هيف ردو وي مَلمالاَءاَك 3



 ١ 5 ينيبرّشلأ بيطحلا ٌدَمْحَأ نب دمحمل

 ٍشرافملا ْيِف اهب عفتنملا َرْعَشلَأ الإ َتْيَم َوُهَف ّيَح ْنِم َمطق اَمَو د و211 هو اور يي 5-2١19 كوك دير لع 0002

 . سبالّملاَو

 2 ةوار < يم هه 2 _ٍ 3

 ؛ لحي : هياَصِْا لب هلأ تحيد مناع َيِبَم ُهْسْأَر َجَرَح ول ءاَدَه َلَعَو

 ولف َُتْوَم ِهْيَلَع ٌلاَحُي ٌبَبَس َس ْدَجوُي ْمَل اَذِإ ام لجل ّلَحَمَو : ةييقلبلا َلاَقَو
 نحب ني َنَكَف اكتم لا َداَكو اهنطب ىلع الباخ َبَرَ م 0: 8

 .َلحَي مَلَنْبَم دج
 ل .حوخَي تح بد بجي مل ةرتنُم اي ههفَو هس َجَوَخ ْوَلَو

 هجوُرخ َبِقَع َتاَم اذِإ لحي ءاَموْحَتَو لأ يف جورَخ مّدَعك < هِضْعَب جوُرَخ
 مل ةَعضْمْلآ َطَُ ْمَْوَلَو ِيَلَع اَووُدْفَم ِهِسَأَو جوُوُخب َراَص ْنإَو هم

 ْنِم ْتَناَك ْوَل ٍداليتْسالآ توبت "ب ٍمَدَعَو ايف ولآ بوجُو ٍمَدَع ىَلَع ءاَنب َلِحَت
 .اًهِئاَرْجَأ رْئاَسَك َلَح ُلَشَأ ُوْضْعي غ ةاَكَذُمْلِل َناك ْوَلَو «ّيِمَدآ

 بَل ةَساَجنو َراَهَط هتَمَكَوهَف : يأ «(َثِيم وهف يح ْنِ عطف مو)
 ُهَقَفاَرَو] ُهَحكْصَو 4 :مُقَرل ُمِكاَحْل ُهاَوَر (َتْيَم َوُهَف يح 2 يح نم عطف مد

 ذ) ءاقرتم زج وذ ملط ارجو كمل ربل زجف ؛[ْيِمَدلَ

 شاملا يف اهب عملا) اب َوْصَأَو لوُكْأَمْلا َنِم ةَطِقاَسلآ (َروُعُشل

 نمو : ئَلاَعَت َلاَق .د ريق قالا الا راس ني اقروا
 ا ]أ

 [م٠ : ةيآلأ /لخّتلاٌةَروُس 1١1 # نبح ْلِإ ايكو ان [َهراَعْفَأَو اَهراَبْوأَو اَهِفاَوصَأ

 هو 5 ل 2 ع 0 6 0 هم (ل 00 8 ساس ل
 وصع رعس وحب ةنفو 2( سوف ةريغ رعش وحب لوك .ب جرحو

 . ( روُعُت لإ: خَستلآ ضْعَب يف 2200
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 0 اه 3 هم فكحا 5 - 3 0 ع هع
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 و ه -
 ُتْلَكْلا ُهَنَمْرََ ةاَمْهَسو لك َلَسرَأْول : دْيّصلآب ُقَلَعَت همي 3

 هنأ ٌيِباَتِك ؤأ ٌقِساَف ُهَرَبْخَأ ْوَلَو .َمُوَح ْتْلَكلا هلق مث من لآ همر ْنِإَ .لَخ

 دََبْلا يِف َناَك ْنِإَف «حْبَّذلآ لْهَأ ْنِم ُهَنأل ؛اهلكأ َلَح التم ةاَّشلآ ِءِذَم حب
 لحي ؟ٌيِسوجَم َؤ وأ ٌملْسُم وه له ٍناَويَحْلا حبا َلهْجَو َن ملسمَو رس وجم

 َنوُمِلْسُمْلا َناَك ْنِإ ْمَعَن ؛ُهُمَدَع ْلْصَألآَو ميم حْبَذلأ يف كَم ُهلُكَأ

 ْنَم لك ٌيِسوُجَمْلا َنْعَم يِفَو لحي ْنَأ يِخبْنيَ .مالشإلا الب يف امك بلغ

 ةتكحيب ذ َلِجَت ْمَل

 9 02 ىلا

 '''ةَمِعطألا يِف لصف

 ةَفِرَْم ْذِإ ْمرْحَي اَمَو اهم ُةْبْرُشَو ُهَلُكَأ لِحَي اَم ّناَيَ : ْيَأ هٍماَعَط ُعَْج

 يف َدَرَو ْدَقَف َديِدَّشلآ َديِعَولآ ماَرَحْلأ ٍلْواَنَت يفن َّنَأل ِتاّمِهُمْلآ َنِم اَهِماَكْحَأ
2 7 

 مخل أ :[/؟ عناق ُنْب او : مقر 0 «ِناَميِلَأ بَعْش' يف ْنِتمْلا] رَبَحْل
2 

 ء(ييط

 قيَِْتلآَو عيطلاب ٌييبْرْشل بيطَخْلِل «جاَتْحُمْل ينم باتك نم ةّمعطألا َباَوْبَأ ُتْدْرْؤَأ 220
 اسارص ل

0 027-- 
 ِناَمَجْلَ ال خبطت وق َوُهَو .«حاَهّْنمْل حرش ٍجاتْحُمْل يِنْعُم هُم ْنِم ِباَرَّشلأَو وَ اعّطلأ ٌماَكَحَأ» ٍناَوْنُع

 . صْرْبف «لوُساَميِل ءِر لَو ٍةَعاَبطلِل يباَجْلأَو



 ٌعْرَّشلآ َدَرَواَم 5 ُتَرَعْلا ُةْيَباَطَتْسَأ ِناَوْيَح ُظَ
 َدَرَو اَم الإ ٌماَرَح َوُهَف ثردعلا ةةيقتشا ناب َوْيَح ُلكَو « ةميرحتب

 . ِهِتَحاَبإب ل

 م

 : ىلاَعَت ْوَق عاَمْجإلآ َلْبَق هيف لضألاَو .«هب ىّلؤأ ُراَئلَف ماَرَح
0 
 نوح

9 
١ 

 َُلْوَقَو 7 [145 :ةيآلآ /ماَعْنَألآ ُةَروُس +1 4 ميغ َكِ ّىحوأ آم ىف ٌدِجَأ هَل 7

 /فاّرْعَألأ ٌةَروُس /1 4 تحل مهل ْمَرحنَو تبل مهل ٌلِخيَوال : قَلاَعَت

 صاح العاج أوس وأ باك نم يف نص ال اي لُكَو) 10 ذيك
 ةئياطَعْسأ) ِهِمَدَعِب الو هلق قب ُرمأ هيف َهَرَو لَو «ليِلْحَت آلَو ميِرْختب ب ماع الَو

 ٌءاَوَس يس عاب لَو ءٍبضِخَو ِةَوْرَث :ْيأ اسي ٌلْهَأ ْمُهَو (ُبَرَعْل
 : ْيَأ «(اَم لِ ؛ٌلاَح َوْهَم) ةَيِهاَفَر ٍلاَح يِف ءئَّرق ؤأ داب َناَكُس اوناَك

 «مهتباطتشال هيف : ْعَجْرَي الف «يِنأَيَس اَمَك (هميرَتب رسل َدَرَو) َناَويَح
4 

 3_١ ا

 ارح
 ىف ٌدِ

 قم هال

 ام الإ ماَرَح َوُهَف َوُهَف 9 ءاَتيِبَح ةوَذَع : يأ 2. برع ةتثيختسأ ٍناَوْيَح ُهكَو)

 هلأ َّنَذ ءاماَرَح نوُكَي د ؛ يِتأَيَس اَمَك (هَِح اب ٌعْرَّشلأ َدَرَو) َناَوَيَح : ْيأ
 ام ري مَ هنأ لفعل مِلْعَو «ثيبَحْلأب مب رخّشلاَو بيطلب لحل َطاَنَأ ىّلاَعت
 اف يسوم 2< هادا عو هه
 فالتخال َةَداَع َكِلذ َلَع ْمهِعاَمِتْأ : ةلاَحتْسال مَلاَعْلأ لك ُهْثبخَتْسَيَو ُةييطَتْسَي

 لو ْمُّنأل ىلوَأ كلب ُبرعلاَو ءمُهضَْب رمان كي ْنَأ َنّيعَتف «ْمِهِعِئاَبَط

 . ٌيِبَرَع نيدلآ َنَأَلَو ءالَوَأَن نوُيطاَخْملا مه ذإ ملا

 َنيِذّن يِداَوَبْل ُفااجَأ (ِةَمِيِلَسِباَو َنوُجاَتْحُملأ (راَسَي لهأ» ب ب َجّرْخَو
 هم ع

 (ةَيهافَكلأ لاَح» :بَو ؛ مهب َةربِع ا زيت رْيغ ْنِم َجَرَدَو ب ام دوك

 .اَهب َهَو َرْبِع اللَق ةَروُرَّضلأ ل

7 

3 

 داع د5 د 0(



 و. امه و ا. د. د. ا ءاف فاق هاه هده هاه عاده هاقأه ساه و هاف فاه هداف اه هاف قه هاو و ع اع عاش واع ساق و هد هاه هاه

 ِنِإَو الحم هن ةئباطتسا ِنِإَف «هيف َنيِدوُجْوَمْل ِبَرَعْل ىلإ ٍناَمَر ََك يف

 يف اوُناَك َنيَِلآ بَرعْلا مالك هيف بي ْمَل ام هب ُاَرْمْلآَو ٌماَرَحَف ةتئبخَتْسأ

 اوُقلَمْخأ ِنِإَف م“ رم ٌرَتْسآَو ُهَلاَح فرع دق َكِلذ َنِإَف ْمُهَدَْب ْنَم د كي هِدْهَع

 ْنَع ىُهَنلِل ٌلْعَبْل ِهوِيِرْحتب نصت د َدَرَو اًمهق .(َعوُمْجَمْلا» و اَةضْوَرلا١ يف

 ٌدِلَوَتَم هن ٍماَرَحَو ٍلالَح نيب هدْلَوَتلَو ةظظ#يخا ! مقَرل ٌَدْواَد يبأ ِربَح < يف هلك

 17 5 راّمجلاب ِهبّشلآ ُليِدَش َوُهَف اسرق دل َناَك ْنَِف لأ ٍراَمِحَو سر َنْيَ

0 

 ْنِإَف ءِسَرَفْلاِ هبّسلآ َديِدَش َناَك اًراَمِح



 ١55 ينيِبرّشلا بيطخلا ٌدَمَحَأ نب دمحم

2 َ 
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 هل 2 1 رييوه مر

 هل اَم َعاَبْس | نم مرحَيَو
 ري هر

 « ةبو
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 يبيك 1

١ 

 ربَخ يف ُهْنَع يمل ئِمَأْلا ُراَمِجْلاَو .يفالخ الب لح ""ةرقَبَو سر
 ؛٠194 :مقَر ك9 45١ /“ ٌدِلْسُمَو ؛ل957 :مقَر 00/5 ُيِراَخْبْلا] ا ِنْيَحِِحَّصلَأ»

 :مُقَر 2111/7 ُدَمْحَأَو 491937 :مُقَر 231077/1 هّجاَم ُنْبَأَو 419 :مْقَر 05/١ َنِئاَمَلأَو

 ةَبْيَش يب ُنْبَأَو 401174 :مْفَر 01/4/17 َناّبِح ُنْبَأَو 41991 :مُقَر ء119/” َيِيِراَدلَأَو ؛ ١75

 :مْقَر 393/4 نِقَميَبْلاَو 7741 :مُفَر 2" ه/ه ةَناَوَع وبَأَو ؛! ع” :مقَر 2/0
 مد ىو وع 0 و

 ثنالا ةينكو ءد اَيِز وبأ
 وعر

 هتيلكو 04
0 

 2 و ََ هر - روع م همر

 ىلع هب وطسَي : يأ «(هب وُدْعَي ٌّيِوق ب 0 لا

 نب ُئِلَع َداَرَو مْسَأ َةَِم سْمخ هْيَولاخ م نبأ ُهَل َرَكذ ءِدَسَأَك ٍناَوَيَحْلأ نم

21010111 

 ما عجب ره هى. ومر 14 : َّ
 نم ثتخا ٍفورْعَم َناَويَح َوُهَو ميل ِرْسْكَو نون حّتفب حتفب «رمِنَو

 «نالاف َرَكَتَت 2 : لاقي ؟؛هِدَّسَج نول فالَتخأَو هِرَْسِل َكِلَذب يمس ءدّسألأ

 َعِبَش اذِإ ءهِسْفَنب اًبَجْعُم َناَبْضَع لإ اَبلاَع ُدَجوُي ال ُهّنَأ ديكَتَو رم : أ

 ءٍةَدْحَولاَو ِداَرفتالاِب ٌفوصْوَم ٌفوُرْعَم ْناَويَح ِومَدَعَو ٍزْمَهْلاِب ءِبْنِذَو

 اىَرخَألاَو ْيْيَع ىدخإي منيو 0

 ئَرخألاب ْماَنَيَو اَهُحَتَقَي مث متل نم ةّمئاَنلأ ُنْيَعْلا َيِفَتْكَت َنَح اربح «اظقَي

 ِتاَوْذ ْنِم ٌرَقَبْلاَو ِرِفاَوَحْلأ ِتاَوَذ ِض ُسَرَفْلاَف ءَةَلِئاَعِل يِمَتْني اَمُهْنِم ّلَكَف ءٌنكْمُي آل اَذنَه )١(

 . َرْوَصَتلآ ٌحْضَوُتَو بِلاَطلآ ُديِفُت يِتْلآ ِتاَبِضَرَمْلا َنِم ادم ْنِكلَلَو .يفالظألا



 ١ َعاَجُش يبأ ِظاَمْلأ ّلَح يف ٌعاْفإلا «

 ةَمئاَنلأِب َحيِرتْسَيَو ىطَقَيْلاب سْرْخَيِل
 ليِفلأَو ؛ ساّبعلا وبأ ةتينكَو : ليقَو َةلَمْهَملا ٍلاذلا ضب تْدَو  3 0 - 4مم 6 وع وع رع هالو (23

 نك 2 39 هو همم

 «ٍدمح ٌبَحاَص َوهَو ٌدوُمَحَم ةمسأَو «كلذ ةتينك ِنآْرَقْلا ىف يش : ٍروُكَدَمْل
 ْط َِ هه عم 2

 هيفَو ءاَديِدَش اًفْوَح هل َنِم ُفاَحَيَو ؛مّلَكَتل كلذ ال ُوَلَو ؛ثولقَم ُةَناَسِلَو

 ُدْنِهْلاَو ؛ | ريِثَك ٌنْسيحَي : ْىَأ رّمَعُيَو ميِلْغتلأَ َبيِدَتلأ هب بَ اَم مْهَمْلا َنِم

 .ةَدوُمْحَمْلا ٍلاَصِخْلا نم هْيَلَع َلَمَتْشَأ امل ُهُمظَعَت

 بلاغ ىف ناّسنإلا ٌهبْشُي مل ٌعيِرَس «ٌيكذ َناَوَيَح َوُهَو ءِدْرَقَو
 7 2 ن
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 6 ع )
90 
 حم

 اهوا
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 و
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 اها 3
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 َدْعَب ٌدَمْلَأِب ئَوآ ْنْبَأَو كفا ُريِرْتِحلاَو «بلكلا : بانلأ ىذ ْنِمَو

 | وأ 1 و . م < قم مي + 7 2 00000

 نم ٌهَبس هيف ٍِبِلاَخَمْل ليوط ٠ «بلكلا ُنوُدَو بلغتلا قؤف َوُهَو ةَرْمَهْلَ

 ءهسنج ِءانْبَأ ِءاَوع ىلإ يِوُأَي 5 َكِلَذ َيْسَو .بّلْعَتلا ّنم ُهَبَسَو نذل
 ةّيشحَو ْوَلَو ةَّرهلاَو َشَحْوَتْسَأ اذإ اليل الإ ىوْعَي الَو

 ىرذأ ال !هميرختب ٍرخَب تشل و 0 «ٌنَتاَبْن َوُهَف «ليِفلا ميِرْحَتِل َهْجَو ال )غ1(

 000 ام لك َعَم لأ ُهَمِ ةّمح يِنيبرْشلآ ُبيَِخْلآ هدر اَملَو هميرخت يِف َبَبَّسلَأ

 َُباَجَأَف «ليفلا ِنَع ّيُ تلا هيققلا نآس يلا اهي دم ب يِبلأ داب أ ٍناَكُس ِدَحَأب ينَأَكَو !؟ .هب

 اما

١ 
 و

0 

08 
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 مص نأ َلِئاَسلأ نم َبلَطَو ايش هلع فَي لَو ميركل را ا َنِ الإ للا ثريا هب

 ُهَل َناَك ْنِإ : ّيصّتلأ بَسَْح ُباَوَجْلا ئَنأَف !باَن ٍمَظْعَأ ُبِحاَص َوُه َباَجَأَق ؟ٌّباَنُهَل لَه : الَياَس

 َناَكَف اة رق هلا تاقاؤعا نب وكوب اقبل كل 0 . :



 20 ينيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحمل

 سما 8 و ثلخم و هامش

 . هب َحَرَجَي يوق ٌبلخم هَل ام ويطل َنِم ُمُرْحَيَو

 اَكْسِإَو ميِمْلا ِرْسَكِب (ٌيِوَ هل ام) لك (رويطلا نم ْمْْخَيو)
 ِزاَْلاَو ٍرَفّصلاك هب عر .ناسنإل ٍرفظلاَك ٍرَْطلِ رْيَطلِل َوْهَو ءةَمَجْعْمْل

 . َضْوَيلأ) يف ُهَلاَق امك < طا حاَوَج عبَِجَو بالاول ِنيِاشلأَو
 مام هر س هو

 ِنِإَو ُمَنَعلأَو ُرِقَبلَاَو لبإلا :َيِهَو مانا لجلب ٌصصنلأ هيف درو اَممَو

 ٌةَروُس ه] *# رَعْنَأْلا ةَكِيي ل تلح تأ : ىلاعت هلؤقل اهون ثفلَتخأ

 (ِنْيَحِيِحَّصلأ» ِرَبَحِل ؛ ؛ٍمْوَك ِظْفل ْنِم هَل ] َدِحاَو اَلَو ءلْيَحْلَاَو ١[ هي ٌةيآلآ /ةَدْئاَمْل

 موي ةيعمل هللأ َلوُسَر هن : رياح نع 0144١ :مقَر م 206 :مقَر ياخ

 يردن اَمِهفَو ؛ِليَحْلا موت يف َنذَأَو قيلهَلا رمل مول ْنَع َريبَح
 أ قيّدّصلأ ٍرْكَب يبأ ِتْنب َءاَمْسَأ ْنَع 0 : مقر ُىلْسُمَو 44014 : : مقر

0 
9 

 خم

 ُنْحْنَو ملك مللا ٍلوُسَر ٍدْهَع ْىَلَع اسرق انُرَحَن :ْتَلاَق ءاَمْهَْنَع ىَلاَعَت

 اَكَأَو .ةَنيِدَمْلآب

 .ٌركنم :ُهْرْيَغَو ُدَمْحَأ ُماَمِإلَآ َلاَقَف . ليلا موخأ لأ نع يِّتلآ يف 1:

 . خوُسْنَم : 0 ال دوا وألف

 اَمُهَنَذل ٍشْحَو ُراَمِحَو ,2"ةيلمألآِزْعمْلآب يش َُبْشَأ َوُهَو «ٍشْحَو ٌرَقَبَو

 [1195 :مقَر دل مو ؛ 1,878“ : : مكر « ٌيِراَخُمْلا] 'ٍنْيَحِبِحَّصلآ» يف اَمِلَ ؛ تايم

 .لَو

 هه
 :مكَر 0٠/4 ُيِناَرَبْطلاَو ؛4881 : مقر 07937 // ضئاَسَل] ٍدلاخ ُرَّيَخ .٠

7 
 ع ص

 الا هب َسيِفقَو ؛ُهّْنم َّلَكأَو ادمحل ْنِم اوكا : ىناَملَأ ىف َلاَق كي هنأ

 ما هنا 1
 . عاَّمجإلاب ةَّيَبَظَو ٌيْبَطَو

 فالظَألا ِتاَوَذ ْنِم اَمُمالكف )1١(



 َلَح يف ٌعانقإلا » ١0

 و اهداف ده فاق اف اه ف هاه هاه هاه هماهق ساهم هاف هله مه هاف ه همه سام هلو .عاوأ و هاف هاف هاه هاه فاه هاه هاه

 داَصُي بح مَا هنأ .قايعا قتخأ ب 77 هه -_

00 6 0 َ 2 
 ْنوُكَتَو «ُضيِحَنت اَهَّنَأ اَهِرْمَأ بيجَع ْنِمَو : ٌيِريِمَدَلَأ لاق . شن ل مسا مو

 503 و 0 لا

 ناَحْبَض ركذلل ُلاَقُيَو ؛ نأ ٌهنَسَو امك ٌدَئَس
 و هر

 هل ليقف ءةنم كأي ْمَلَو ؛هتَرْضَح لي ِِيَدِئاَم ىَلَع لكأ 2 ٌّتْضَو

 .يِراَمِبلا] (هفاَعَأ يِنُدِجَأَف ءيِمْوَق ضْزأب سل ُهَنِكَْلَو !ل» :َلاَق ؟َوُه ٌماَرَع

 ؛ 97 /” َيِمِراَذلَأَو ؛19 4 ُدَمْحَأَو 9 4 :مقَر 21647 /8 دِلْسُمَو 40891١ :مقَر

 ؛١1 80و 7١1/97 هَجاَم نْبَأَو ؛؟194/1/ ُنِئاََلََو ؛"094 :مُقَر ك65و ١6 / َدّواَك وُبَآَو

 .ِناَجْرَف تْنَألِلَو «ناَرَكَذ ُهْنِم ركّذلل ٌناَويَح َوُهَو 010 /9 ْيَقَهْنَبْلاَو ؟57 5١ :مُفَر

 ءِنْيلْرل ليوط «ِنْيَدَيلأ ٌريِصق ؛قاَنلأ هيي ١ ناَويَح َوَهَو ْتَنْرَأَو

 .ُهْنِم َلَكَأَو هلبِقم هلك يبل ىلإ اًهِكِرَوِب تعب ُهَنَأَل َةَفاَرَّرلأ ُنسْكَع ؛ةيِصَق
2 

 0 ٠ 1 لس نس

 وُبَأَو ١ / : مُقَر مِلْسُمَو 0 .5449 يف ُهاَقََرَطَو لولا : مقر ٌّيِراَخُبْلأ هاَوَر

 :مُقَر 2191/1 َُئاَسْنلآَو 4١789 :مَُقَر 250١/4 ٌيِِمْرَتلأَو ؛ال١4 :مقَر ءا"0/ َدْواَد

 دة 6 ءك218/5 ُدَمْحَأَو 457/7 نِمِراَدلَآَو ؛"78»* : مَقَر 0٠١8١ /؟ هّجاَم ُنْبَأَو 5

 تقَهْنَبلاَو 9/ 3٠٠١[.

 يتلأ ِتايِقولَسلأ ّنِم عون ىلَع عّبّضلأ ةَمِلَكِل مهِقالطإ ْنِم ةكم َلْهَأ ُهُديِرُي ام َوُه ُدوصقَُملاَو )١( ّ 8 و2 178 1 م 72 هم همم 8 77-0 57 رم نا و رم



 ١؟هأ 7 رّشْلا بيطخل لا ٌدَمحأ نب دمحمل
 م

2 
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 مام ام او ا. ده د. واه دقاق ده دو او ده دو عداه عاق و اه هو اه ده د عاه عاق اه قي هواه هع اه اف ده هاهو فاو فاه هاف اه هاو هلاص

 ءنْيَصحْلأ وُبأ ُةَتينكو ؛هباتب ئَّوَقَتَي الو «تاّبّيطلا نم ُهنأل ءٌبَلْعُت 7 ص 3 ومد 1 يت 0 2 ا 3 ماا
 ص رم هرع ول روش كر 0

 . لي أ اهتينك و ةَبلعُت لثنالاَو

 0 هه 6 000 04 002000

 فيعض ةَبانَو «ةبيطتست َبَرَعلا نأل ءٌعوُبَرَيَو
 0 1 ّ مساس سس سلخ لذ سم مك م رسام ه2 مر ص 0 -

 نم ذخؤُي َناَوَيَح َّوُهَو «ةبيطتست َبّرعلا ن 2 :لاَو ءافلا حتفب «كنفَو

 هتفخَو هنيلل ّوُرفلا هدلج

 ِةدَّدْسُمْلا ميملأ ٌّمْضَو .ةلمهمل مُهَمْلَأ حتفب «زوُمسَو

 هه 7 2 . 2 8 1 4

5 1 
-ّ 

 ا ١
 ا
3 1 

 مح“ 3 اها 3 6

 3 ١.6 3
 1١ اها ْ 6 سل م 6 م 3 0١

 ال «ِنيَعْلا ءالْخَك ءرهْلأ َنِم ٌرَمْصأ ُةَنَرُد ةَدَحَوُمْلا ٍناَكْسِإب ءُرْبوْلَو
 ' .اَهَلَبَنَ

 .ماَهّسْآ ُهِبْشُي ليوط ِكْوَش ْتاَذ َةَلْخّسلآ ُرْدَف ةَبيَوُد َوُهَو ُلُدْلُدلَآَو

 ةجرْخُتَو هَرْخُج ُلْخْدَ هرقل يِداَنةَقِبِقَرَُيَوُد َوُهَو «سزُع ُنْبَو
 «َِيْرْكْلا نم ُربكَأ ٌضيِنَأ دئاَط َرْهَو لَصْوَح :ُهَل ُلاَقْبَو لِصاَوَحْلَ

 ُورَفاَهْنِ ْذَحَتُي ِةَميِظَع ِةَلَصْوَح وذ

 ةاَدَحَو َعَقْبَأ ٍباَرْعَو ِبرْفعَو يحك ءهئاَديإل ُهلثَق بث ام لك مرحي
 اهئاَديإل اَهلْبَق بْن اَمَّنِإَو َّنَبْلاَو ءِياَزلأ مصب هروُبنزلاَو ِثوُعْرْبْلآَو ِةَرأَكَ

 7 : ه- ف مهن در ظ يتسلل هتلر رسم نمو سم ل : م
 الَو ءهعفنل ُةلتق ٌبَحَتْسَي ال َّرْضَمَو عفن هيف اَمَو ؛اًهيف عفن ال ذإ ءّرَم امك

 . هرّرَضل ُهَركَب ل ل لآ
 هذ 314



 :١ ءاَجش ربأ ٍظاَفْلَأ لح ين ٌعاَنْفِإلا» (

 ٌةئيَوُد َوُهَو ْنآلَعجْلَاَو ٍفانَسْلاَك فَي لَو ُعفْنَي ٍِل م َلْثَق ُهَر

 ةَحاَبم هيف َةَعَمْنَم آل يِذَّل أ ٍوُقمْا ريغ ُبلَكلآَو ؛قوقغُلآ : ّكَسُت ٌةَفوُرْعَم .

 ةثءاط يو ةَأدجلاك ان ةثاَعْبلَاَو « ضيب ضر ةئاط َوُهَو ةَمَحَدلَأ ْمُرْحَتَو

 َوُهَو َقَيناَتلأ ٍديِدْشَتَو نْيَتَدَحَوُمْلآ منَ 000 ِناَريَطلأ ءيِطَب ُضَيْنَ
 و ا كولا دع :

 ا ُهَلْبَق اَمَو همي

 َدهَر ُهَّنذل َقَنَجْلأ َروُفْصُع : : ىَّمَسيَو . يطلق نع ينال

 . ِباَبْدَو ٍلْمَنَو ؛ تاَوْفَألَأ نم سال يِدْيَأ يف ام

 - وم ه- ةر

 الَو ءٍدوُدَو و َءاَسفْتْحَك «ضزألا ٌباَوَد ُراَعِص َوُهَو ُتاَرَشَحْلأ لت اَلَو

 ْثَدَلَوَو َكِْذ رن ْمَلْوَلَف ءواَشَو بلك َنبَِلَوتُمَك ءِهِرْيَغَو لوُكأَم نم َدَلَوَت اَم

 َبْلَكْلا ُهبْشُن َةَلْخَس ٌةاَش

 دلوتم هنإف ءَةلَمْهَملَأ ٍنيّسلأ رشكب ٌعْمّسلأ ِهِرْيَغَو لوكأَم َنْيِب ٍدلَوتْملَأ َنِمَو 16 0 1 م 01 ٠ ها همس كعلم ع هل 10 صا 4
 207 2 022 2 2 0200 هر و هرم 1-0 2 وه ص امور

 َرَم امك ٍراَمِحَو سّرف ب ِهدْلَوَتِل لْغَبلأَو «عُب او بت أ نيب

 ُهَلُكَأَي اًمِم ريثك ْنَع ٍناَهّرََتي اَمُه ّلَب ءٌبَحْلاَو رذبلا ئوس ِناَلُكأَي آل اَمُهَف !؟اًمهيف ُْتيْحْلآ ُنْيَأ )١(



 ١ نم : ينيبرّشلا بيطخلا َدَمحَأ نب دمحم

 ٌبحاَص مرج اَهويِرْحَتِبَو ٠ ءاَهِّمَضَو ى يازلا حتمب ّيِهَو : ةفاَرْزلَأَو 9-5 هم هما را را رةمر

 ْنْبَأ َعَنَمَو .هيف ٌفالخ آل ُهَنِإ : :(عوُمَجَمْلا يف يو وتل َلاَقَو .«هيِبَْْلَأ)

 َوَهَو :ئيزفألا لاَ اهلج ين يتبل نأ ٠ ا كح مي 1 َةَعْفولأ

 نيف طنز لأ تي نإ وكول ىلإ لج جلا نع

 .ظَعوُمْجَمْلا» يف ام ُدَمَتْعُمْلاَف يَ .ثهاظ ِءالُؤَه ٌلوقَي هي اَمَق

 00 ا يا هم 000 3 0 هه ايو 2 و

 اَمَو هَرَدَهَو ّبَع اَم لك َوْهَو ٌماَمَحَو جاَجَدَو ْرَوِإَو طَبَو كرك َلحَيَو
9 

 نم ركل وع نشل ةينخوأ : أَو ةيِشْحَوْلأ ةَقاَتلَأ َّنْيَب «تاّناَويَح ثالث نيب دلو )000

 : عْيّضلَو ةقانلأ ّنْيَ ركوب يّتأتْف : ةقانلا ىَلَع ِناَعْبّضلأ ُعَقَبق ؛ عاب

 يف ّيِهَو 6 :اَهَل ليق َكِلَذِلَو ,ٍَّسَبَحْل داب يف َكِلَْو قَفاَرّزَلأب يتق ة ةَرَقبْلا ىَلَع

 كئليْواَك أ : اَهيمَسُت ُمَجَعْلَو .َكِلْذ اَهَل ليِق َةَعاَمْج ْنِم ْتَدَلَوت الق ءةَعاَمجْلا لْسألا

 ٍدَحأ َنْب كاريس ال ادب ما[ عون فاز عيطلابو . ُميَّضلأ كليو ةَرقبْلا اَكَو ٌلَمَجْل ريشُأ ّنأل

 نيب هدو اَهّنَأ ُءاَهَْفْلا هدَرْوَأ ام وس اَهِِر خت بَبَس ا ال هيب هيد رِفاَحْلأ ٍتاَّذ ْنِم َيِهَو ءاَهب

 . ٌبِحاَو اهلج يِف حبلا َحَبْصأ َحِصَي نأ ٌنكُْي ال ءاَمَدُقْلا نَعُماَلََت امَّنأ امبَو !شوُحو
7 

85 . 
 اما

3 
 تف
 ١

 5 م
0 



 م سى عرعر 2م 3 م6 هني 0 هذ 7 1 00 2 هم

 هبشي «َعْرَرْلا لكأي «باطتسم هن نّيلِجّرلاَو راقنملا رَّمَحَم ن ب لقَو

 تخاّوفلأ

 ٌعاَونأف لالَحلا عْرّرلأ َباَرْغَو ٌماَرَحلَأ َعقْبألا اَدَع ام ام م - 1 سو رش ع د 02004 م س6 لس ال 2

 هر و 0 هم 4 رع و وم "بور ل مدور
 «دّوسأ ضبا نينول ود وشو 3 :هل لاقيو« و أ :اهدحاأ

 همه و م و
 تناك «ةقعقعلأ ُهتْوَص «َّقَبْتَر أ ٍناَهِب مشي م انْيَع ىحاتجلأ ٌريِصق «بنذلا ٌليِوَط هر هم وو - م00 2 و م1

 2004 م

 . هتؤَصِب ْمَءاَشَتَت ُتَرَعلَ

 و مر 6م 4

 الإ ْنْكْسَي آل ُهّنأل «َيِلبَجْلا َباَرْغْلا ىَمَسُيَو ُريِبَكْلا ُفاَدُعْلا :اَهيناَ
 . اًمِهِئْبْحِل حل ِناَماَرَح ِناَذْنَهَف ؛َلاَبِجْل

 فِلتخأ ِدَ اَذَهَو .ِنْوّللأ ُئِداَمَر ُدَوْسَأ َوُهَو ٌكيِغَّصلأ ُفاَدْعْلا :اَهُلاَت
 ْنْبَأ ِهْيلَع ئَرَجَو ء(َةَضْوَرلَأ لضَأ» يف ُهَحَكَص مك مُرْخَي :َليِقَف «هيف

 ُيَئاَسَتلأَو 41198 :مَقَر 53 ٍمِلْسُم ِرَبخ يف ٍباَرْغلأ لثقب رم هلل يِرْقُمْل

 4 :مقَ قالك ُدَمْحَأَو ء”م1ل : مَقَر 201١71 /؟ هّجاَم ُنْبَأَو ؛؟؟ 847 : مُكَر ,22/م

2 

 1 : مُقَر 2478/1 ىَلْعَي وّبَأَو ؛؟1559 :مُفَر 2191/4 ةَمْيَرُخ ُنْبَأَو
 رم مس يدم همر ع ست ص رع 500 م6 م |

 2 7 ع 2 ةرعم سة ل صه ل عر و ويكسر م

 ٌيِنيِقلَبلاَو ءونسإلا هدَمتَعاَو ؛َعُر | لكأي هناب هللعَو .ٌيَناَيوُرْلاَو

 ٍلاَح (يِف) .هسفن ىلَع فاخ اذإ ِهْيلَع ٌبِحَي : ْيأ ؛(ٌراصُملل ! َلِجَيَو)
 : ْيَأ اص اًمَهُذْعَي نا و محم اخ يع 04 ٌِسح 2 8ك ميم ( صم ل١

 بو هس عسر 4 ًِ 1 قوق 8 2 ِ 0 ل م20 را

 هتقفُر ْنَع ةعاطقنأ وأ هِتَُّم لوط وأ ُهُداَيز اًفوُخَم اًضَرَم وأ اَ «ةعاَجملا



 ١ 6 , ييبرّشلا بيطحلا ٌدَمَح امحأ نب دمحمل
 ه#آ 24 هه

0 
 كا ٍةَمَّوَحُمْلآ ِةَْيَمْلآ َنِم لكي ن 2 0 و

 2 كب نأ) 1 2 و
 نم لكاي نأ ةلكأي الالَح ذِي ْمَلَو . بوُكُر وأ يشَم ْنَع ٍبفْعَض َفْوَح ْوأ

 امُكَو .؛هيَْت كلم يف ٍعاَس رتل ,وراَرطضأ ب َِلَ (ةمَوَحُمْلا هبل

 3 هش اتت : ىَلاَعَت َلاَق ْدَقَو ؛لالَحْلأ لكأب ِكالَهْلأ ُعْفَد ُبِجَي

 15 لكي ْمَل ول هوقو حت ْقَقَحَت ُفاَحَي اًميِف طر ٌردشُي الق 4 :ةيآلآ /واَسنلآ ةَروُس

 نعل هيف ف طرشي الق د كلذ لكأ ىَلَعِءاَركإلا يف امَك صل َكِلَ يف يِفَْي

 ةلكأ ُهَل َلِحَي َلحَيْمَّل ةَلاَحْلآ ِذلَم ىلإ نهتنأ وَل لب ءِتْوَمْلآ َلَع ٌفاَرَش ثلا لَو

 . اَةَضْوَّرلَأ لْضأ» يفف هب َحّرَص امك ٍديِفُم ٍليفُم ريع ُهَّنِإق

 بوي مََبَح لكألا ُهَل ٌءاَبي لَم فس يالا كلذ نو ني يبن

 ناهي كف «َييزَحْاَو دولا ملأ
7 

 تشد ؛َنيِمِلسمْ نم مّ قار ذك : ناك .اًمِلْسُي ' ٍ يع َكلُذ نم

 اَق «قيرطلا عْطَق يف ف ّلَتَق ْنَمَو ةالَّصلأ ِكراَبك ةبويلأِب لتقل ٍطاَقْسإ ْنِم

0 

 ُنّيَعَتم َوُهَو هَل َضَوَعَت ْنَم َرَأ لَو
2 
2 000 

 ٍةَنْيَمَك ءاَهِعاَوْنأ َنْيَب ريت أ ةَمّرَحُملا ةتَمْلا نَصُملا قالطإ َمهفأ :ةينَ

 ةَئْيَمَو ريزنخك هَتاََّح يِف سن ٍناَوَيَح ْنِم نم ةَنْيَمْلا تناك ْوَل نك :راَمِحَو ا

 يف عمَص امك روأطلا يم موت بَ ٍراَمصعِهَح يف رهاط اب

 ويْسِإلأ ُهَِلاَح ْنِإَو ُدَمَتْعُمْلا َوْهَو 'َعوُمْجَمْل»

5-5 

3 

2 5 



 شي ام) ريغ لي ذأ رجم مَل ب ىلع اال كطضلا عفوت ذإ
 34 ىلا ِهلْوعِلَ ؛َلالَحلآ هدب دج ذََو « هب ةَروُرصلَأ عاق زال

2 

 لَمْهُمْلاب ال ٍةَمَجْممْلا ٍنيشلأب
 ءبْتَكْل يف َكِلْذَك َوْهَو .َةلَمْهَمْلاِب ُهنأ ةظفحت 0 : ةدْيَغَو ير

 52 كلي الَثل ْتَبَجَو لب «ةَداَيّرلَأ هل ْتّراَج قَمَدلَأ

 حر ْولَو ٠ و

 هلك تح رد امم لأَن زوجي الق اي َرِفَط للحمل ابو و
 ٍ دو َهَئْيَمْلأ هِلْواَنَت َدْعَب َلالَحْلأ َدَجَو اَذِإَو « 1

 م لج ةرخأ ذو :لق هَ .«مألا» نمت هيض وه امك هر 1 اذِإ /

 اج ُماَرَْآ َمَعْوَلَو هْيَلَع َرَدَق اذ َاَيَقَتي ْنَأ ِْيَلحَف ام عم َلكأْوأاًرمَخ َبرَ

 ىلَع ْلَب :ُماَمِإلأ َلاَف ؛ِةَروُرَّصلأ ىَلَع ٌُرِصَتَقَي الَو ءهْبَلِ | جامي م لامس

 لاَمل

0# 

 ساس ريب
 ةهرو 26م

 هر

2 

 ٌقَحَتْسُمْلا ةَفرْعَم َعَقَوَت ْنِإ اًذلَه :ٍمالّسلآ ٍدْبَع نب :أ َلاَق . ةجاحلا

60 
 اذِإ ٍتْيَم ّيِمدآ لكأ ٌرْطْضُمْلِلَو َماَعْلا حِلاَصَمْلِل اَهنِم سأل دن ردع نا 206



 نه 4 د. و د. اه ٠ و ده وه ا ث د هاو ىو ده جى ده هد هده هد ها ه ولو و و ده سله سه هاو أه هاو و ده هه هد وه وله ها هه هم هه

 َس

 . تي تيما ةمزخ ١ يأ

 زج ةلب زلقلا ثوب 3 هن ايي ثيل نك نام قلو ب ينو

 مهروُب يف ءاَيخأ ُهاَيبنأْلاَو ءاثيسالآ ادله ّحِصَي فيك :َلبق نإ
 1 و

 نا ل هم 1 ا

 . تيِواَحَألآ هب ْتْكَص امك «َنوُلَصي

 9 8 م
 اذإ امو ٠ يفد لبق ين ةتبَم َدَجَو كطضُم نم َكِلَذ ُدَوَصتيهَّنأِب : بيج

 م لاشإلا يفرش هم كلا ٌدوُجي ا هنإف اًرفاك ٌرطضُمْلَأَو اًمِلَسَم تْيَملَأ ناك مدع عر يل دَّناَ حوت "«وءامل سا. 20000 ََ

 َكِلذ يف اَمِل ايش او اَهُشِبَط ُروُجَي آل َيَدآلا ةيَم لك اَنْرَوج ُثيَح حو

 وو نيل ف بو «هتزخ كح
 لتق هَلَو وأ فَ ولَو يزَ كو ةلكأو زم ل ؛
  43مو ١ 3 01 يرحل أ نصل لق مرح وح انو 6

9 ١ 
 دا

 +١61 اذ

_ 

9 ١ 

 اف - ١

 يف ُماَمِإلَأ ٍنذَأَي مل ْنِإَو ٌماَص 5 هل عَ ةداّصلأ كراَتَو 0
 ص - ع همم د

 5 ةَروٌرْضْل ٍلاَح ٍرْيَغ يف ُنْذِإ ربت اَمَنِإَو . ٌقَحَتْسُم مُهلتق نأل ءلَت

 ٍبْرَحْلا لْهَأ ِنيِناَجَم ُمُكُحَو .بَدأ ٌةَياَعِر اَهيف َسْيَل ةَروُرّضلأ ٌلاَحَو هُهَعَم
 ٌةطْضُمْلا َدَجَو ْوَلَو :مالّسلآ ِدْبَع نبأ َلاَق هناَيْبصَك ْمُهاَناََحَو ْمِهتاَقِرَأَو

 ٍعاَيَض ْنم ِهِلكَأ يف اَمِل يصل ٍنَع َفَكَو علال لَك ٍنييرَح غلاب عم اي ص

 َلاَقُي اَذَكَو . لّهَتنأ . ٌيِمكَحْل فكل َنِم ُعَلبَأ ٌىَقِيِقَحْل َرفكلا ّنأَلَو ِلاَمْل

 . يصل بش اف



 ١4 عاَجّش يبأ ِظاَمْلأ َّلَح يف ٌعاَنْفإلا «

 قَأْدَمْلََو يضلأ علوي ما اذِإ يفلت لن نك ةحاهلا مو
3 

 وال

1 
 1٠

 هاو 3 8

1 

 1١

| 

 ع

 .٠

1 

: 
 5 مسالا ع 616 مدل

1 
 ا

 اه

 طش دو لَ ءاي مز د تي قرع ا تيل 0
 هيَ ُهّلَْب هْمرلَي ْمَل ِهَْلإ ٌرطضُم ٍرِضاَح و

 ف هدف ثييعلال كسب أد" : 2 نع لفي لذ

 َناَبِح ٌّنْبَأَو ؛ 41 مو 011ج مو : مَقَر ل0 نْئَمْلا َنوُد ُيِراَخْمْلا اَهَرَكَذ

 َتَجَو َو ابن ِكلاَملأ ُدْيَغ ع ْناَك ْنِإ مَعَ . هتجهمل َءاَقْبَِو [ملعف مقر 084

 ذك إنش هاج توضغت امين وعش ل آن كَل ُهَلُذَ

 نك َوَلَو ٌميِسفن رقنأ خلع توُرْيْؤيَو »# : ئَلاعَت ِهِلْوَقِل (ةَضْوَرلآ» يف اَمَك هب ىلُو

 ! :َنيِجِلاَصل ميش ْنمَوُهَد يار ازرش +0 4اس مو

 ا

 س7 عي 2 هرم 22 هم رز 00 مم

 ملا قأ م ) وصعَملا» بو 4 دقن و ُدفاَكْل )) ١ ب ب ّجَرَخَو

 ع هل 2 هه ها

 ءالؤه ل مش دقي نأ يلع حب

 8-5 وم سا 2 >2
 100 ُُث يوه ا دو و ةسالماا 0 هو هم هس 3 سمس مع

 ضوُبقُم لثم ٍنَمثب موصعمل هلذَب هّمِز ريغ ٍرضاح ماعط دَجَو ا
 ع6 مم 4 سا 2-0 8

 0 6 0 هه 32 .٠ 2 5 سامى و 0060 2 4-0 .. 2 2 هه

 ٌرطضملا ري :مأ ِنِإَو هركذَي نإ هل نّمث الَو هتّمذ يفف الإ ءَرضح نإ

 6 8 2 : 2 رك 5 8 هَءر 0 ا 6 / 4 را م نإ

 هلتقب هنَمْضَي الَو «هلتق َنِإَو ماعطلا ذخأ هرهق ر ملل 2 هلاب هلذَي نم

 2 ا مص عك ل رجوع ل هه و يب هال ىو. ًَ ا هومر ما ماع 3 7 : 3

 0 او ول ص . 2 .ٍء 4 4-5 227 مام 3

 | ا



 ١4 ينيبرّشلا بيطخلا دَمحأ نْب دْمَحْمْلا

 « ٌداَرَجْلَأَو ُكَمّسلَأ : ٍِنالالَح ِناَنتْيَم اَنَلَو

 يلق َفوَح ناك نو بم وخد دقق ذإ هلخأل هيت ءزج عطف ليو

 هيف سيل هيل ُهعَْم نأ :َنيرطْضُمْلا َنِم ْيَعِل هضْعب | طق ٌمُرْحَيَو لأ
 لب ْمُرْحَي ملايين رع َكِلَذ َناَك ْنِ 0 تلا ِءاَقْبَتْسال ضْبلا ُعْطَق

 ٍموُصْخَم ٍناَوَيَح ْنِ ةَعْطِق ِهِسْفنِل َعطقَي ًااَّضِنَأ ٌرطْضُمْلا ىَلَع ُمُرْحَيَو ءُبِجَي

 .ٌرم اَمِل

 لقب ْوَلَو ءاداَرَجْلاَو ُكَمّسلأ) :اَمُهَو .«ِنالالَح ِناَنَْيَم اَمَلَو)

 هَجاَم ُنْبأ ُهاَوَرآ ؟ُداَرَجْلآَو ُكَمَّسلَأ :ِناَنَتْبَم اَنَل ْثَلِحَأ» :رّيخل «ٌحِسوُجَم

 :مُقَر 0917/1 ُدَمْحَأَو ؛ٌتفيِعَض ٌداَنْسِإ اًذنَه 5١/5: ٌيريِصوُبلَأ َلاَق "14 :مُقَر 2,٠١ /؟

 ٍنْبَأ ىَلَع اًفوُقْوَم َيِوُرَو : ُنَقَمْيبل َلاَقَو 1119 :مْقَر 26/1١ ٍمِكاَسْلآ قيِرَط ْنِم ُيَقِهْبَبْلاَو ء هل

 ُىِمَلْيَدلَاَو 48٠١ :مْفَر 35١ :ةَحْفَص ٍدِئَمْح نب ُدْبَع :اًضِيَأ ُهَجَرْحَأَو .ٌحيِحَّصلآ َوُهَو َرَمُع ةمارعا ىععو عبيد

 وُبَ َلاَق :َلاَقَو ءاَوُقْوَم 1614 : مُهَر 10/١ (ِلّلعْلا» يف ٍمِتاَح يب ُنْبَأَو 4177 :مُقَر ه0

 ةقوُقْؤَمْلا ُهياَوٌرلآ : ١١ : مْهَر 355/١ «ِريبَحْلا صِيِخلَتلآ» ىف ِرَجَح ُنْبآ َلاَك .حَصَأ ُفوُفْوَمْلآ :َةَعْرُر

 ذك انْيََع ْمّرَحَو ال َّلَحَأ : ٌيِباَحّصلآ َلْوَق َّنأل «عوُفْرَمْلا مكُح يِ يح ُهُرْيَغَو ِمَئاَح وُبَأ اَهَحَحَص ىَيل

 هللأَو ؛ عوُفْرَمْلا ىَنْعَم يف اَهنَأل ٍةَياَوُرلأ هِذَهِب لالُدتْسالا ٌلصْحَيَف ءاَذَك ْنَع انين اَذَكب َنَرَمَأ هِلْوَق ّلْثِم

 ريِزْنِحَو ٍبْلَكك ٠ َروُهْشَمْلا ٌكَمَّسلأ ِهبْشُي ْمَل ْنِإَو اَمُهُمْلَبو املك ليف اجغأ

 ُلوُطَي ةَريبَك ٌةَكَمَس لِ اَمُهُحْبَد ُهَرْكيَو ءِنْيَيَح اَمُهْعْطَق هِرْكَو سرق

 ْ . هند ذ ٌةرَسْيِف اهو ٌواَقَب

 5 مع 4 ََْ 0 - 5 1 ساس م رم روروه سر

 برقع :ىَمَسيَو ْءٍِناطَرَسَو عدفضك ِرْحَبَو رب يِف شيعي ام مُرْحَيَو



 و يل

 ثئيخل ماللأ حْنفَو ٍنيّسلآ ٌمَضِ قاتل شو ايو انوع دع املأ

 دج د

 م يس هد ليس 838 هس 7 2 ا 2

 لل يبل نأ ءنَع ىلاَعت ذأ َيِضَر َرَمْع ْنَع ٌيِنيِوزقلا ئىَوَر :ةدّئاف
 و

 د 599 ءرخبلا يف كم تس :َةَمَأ فلأ ضزألا يف [َنَلَخ] ََّلَخ هلل َّنإ)
 : ٌيِمَتْيَهْلا َلاَق 377 /7 ؛ِدِئاَوَّزلأ تخت يف انك نيو ؛17/؟ يملا ئيكحلا] (ّجَبْلأ يف

 يف ْئِقَْبْلاَو 01280١ :مُهَر 01078 /» عملا وُبَأَو ؛ٌتيِعَض َوْهَو ينقل ِقاَو ُنن ُديبُع هيف
 ٌّيِدَع ُنْبَأَو 48724 :مَقَر 2798/١ ٍداَمَح ُنْب ُمْيَعنَو 41١177 :مقَر 2779 5 // (ِناَميِإلآ بَعش»

 ُنْبَأَو ؛ِهْيَلَع ُمَباَتُي ال هيوْرَي اَم َةّماَع :َلاَقَو «ٌئِرْصَب ُنِسَيَمْلأ ٍدِقاَو ّنْب َدْيَبُع 151١ ٌةَمَجْرَت ه1 /

 ل :َلاَقَو ءٌنِلْذُهْلا داق 1 هس 1 و7 ةمج تا (ِءاَفَعّضلأ» يف َناَبِح

 : مَقَر 2187/7 ُنَمّلْيَدلََو ؛١١/107 ُبيِطَخْلاَو ؛ِةِلَيرشأ ٍلوُسَر مالك ْنِم اَذَه َسْيَل ٌعوْضْوَم

 يف املأ َنوُعَب هير (زأ : مَلاَع فلآ َنوُناَمَت ئَلاَعَترش : نايَح ْنْب لِئاقُم اَتُم َلاَقَو . 2985

 . ربل يف املأ َنوُعَب يو و خلا

 َمفألأ ىَلَع ٍةَدَحَوُمْلا رْشكب (ُدبَكْلا) :اَمُهَو «(ِنآَلالَح ِناَمَدَو)
 ُكَمَسلَأ :ِناَمَدَو ِناَيْيَم اَنل ْتَّلِحَأ» : يدع ؛ِءاَطلأ ٍرْسكِب (ِلاَحّطلَأَو)

٠. 

 ءل014 :مقَر ]20٠١/5 ُهََجاَم نبأ هَعَف َر «لاَحُطلأَو ُدِبَكْلأَو ٌداَرَجْلَأَو

 قبرط ْنِم ُنيَقََْبْلَ ؛ها/ا“ : مَقَر تلد ُدَمْحَأَو ؟ ٌفيعض ٌداَنْسِإ اًذنَه :.210/: ير يِصوُبْلَأ َلاَق

 ؛ ٌحيِحَّصلأ َوُهَو ٌَرَمُع نْبَأ ىَلَع اًنوقْؤَم َيِوُرَو : ثقيلا َلاَقَو 000 :مقَر © ١/ ٍمِكاَحْل



 .ء ع ا.ه ا. و. و ده ع و ده د. او ع و ا. هو هو او د عام و عاق عاق وأو ها واو ده او واو ا « ع اعاده هو دو اه ه و هاو واه اه هو

 ُنِبَأَو ؟ ١577 : مقر 4 ١/١ ُِمَلْيَدلآَو ١ :مقر : ةَحْفَص ٍدْيَمْح نب ُدْيَعَو

 لف رجع ؛ُحَصَأ ُفوُقْوَمْل :ةَعْرُر وُبَأ َلاَق :َلاَقَو ءاقوقوم 4 : مقر ءا/ 5 «لَلِعْلا»

 مكُح يف َيِم ُهُدْيَغَو مِتاَح وُبَأ اَهَحَحَص يبل هَفوُقْوَمْل ٌةَياَوُرلَأ : ١ ١ :مُقَر 33/1١ ؛ريبَصْلأ ي صيخشتلا»

 ير ىص لا م هه

 ءاَذَك ْنَع اَنيِهنَو اَذَكب اَنْرِمُأ : ِهِلَوَف لْثِم ءاَذَك اَنْيَلَع َمّرَحَو ءاَنَل َلَحَ : يباَحّصلآ َلْوَق ّنأل .عوُفْرَمْل

 نبا نع بفيعض ٍدنَسب [ُجَلْعَأ أَو ؛ عوُفْرَمْلا عم اْنْعَم يف اَهَنأل ةَياَوّرلَأ هذنَهِب لآلْذتْسالآ ّلْصْخَيَف

 : َلاَقَو هيلع هت فق ثقهنبْل َحَحَصَو َو ءاَمُهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر َرَمْع

 أ ٌحيِحَّصلأ أ :2عوُمْجَمْلا» يف َلاَق اَذِلَو ؛ عوُفْرَمل كح

 وُقْرَم ةَعيصلآ ِهِذاَهِب َنوُكَي ُهَّنَأَو ءاَنَل ْتَلِحُأ :ٌلئاَقل

 ؛ لكَ ىلإ 1 ُتَرْفَأ اَهّنَذل «ةعاَرز نم َءائْسَك ُهْنِم َتْلَكَأ ام ّلَضُفَأ كت
 ند ةَراَجَي ْنِم م ؛َنيِمَيلأ دكب لص اًهيف بسكلا نأل ٍقَعاَنِص ْنِم من ةم هس د ةسيان را م يرثم 5 000 1 و

 - 20 رسال ًْ

 .اًهب َنوُيسَتْكَي اوُناك َةَباَحَّصلأ

 2 2 يدب

 َمّسِلَآَو ءجاَجْزلأَو ٍباّرْثلآَو ٍرَجَحْلاَك َلقَعْلا وأ َنَدَبْلَأ ٌرْضَي اَم ُمُرْحَيَو
 1 1 1 ل »ع م س هو - هه ام<

 َلاَق ْدَقَو ؛ّلتقَي اَمَيُرَو «ٌٍدِضُم كلذ ْنأل ءشاَحْشَخْلأ نبل َوْهَو ءنوُيفألأَك

 [ ةيآلآ /ةَرمبْلا هَروُس ١1 © دلل َلإ كيري اولد الو 9 ىَلاَعَت

 اَمَّوُهَو روُمكَمْل ِءاَوْشلَأ لكأ ُمْوسَيَو : «هيبنتلأ حْرَش» يف ٌيِشكْرّزلا َلاَق
 ةر 0. 8 همعو - در س6

 نَدَبْلَأِب هراّرضإل ؛ هئاّوتْسَأ َدْعَي ٌءاطغ هيلع أفكُي



 ظاَمْلَأ ّلَح يف ُغاَنْمإلا لح

 ءفّلَسلا ٍقالخأ ْنِم َسْيَل ُهَنإَف «حابُمْلا ماَعّطلا يف طْشَببلآ كري ّنَسْيَو

 ٍمَْيك ٍلايِْلا َلَع ِةَعْسْوَتلا ِتاَفْوَأَو فيلا ئَرِقَكٌَجاَح ِهَْلِإ عدت ْمَل اذ اَدنَ
 بيطل ْلَب ُرْئاَكَتلاَو ٌرْعاََتلا َكِلَذب ْدَصْقُي ْمَلَو ءِديِعْلا ْيَمَْيَو َءاَروُشاَع
 ِسْمَتلا ءاَطْغِإ يِفَو ؛ُهَنوُهَتْشَي امم ْمِجِرَطَو ِءاَضَقَو ٍلاَيِعْلاَو فّيَّضلأ ٍرِطاَخ
 «ىَعَطَت اَلَبِل اَهُّرْهَقَو اَهْعْنَم : ٌئِدْرَواَمْلا اًماَكَح ٌبِهاَذَم ءَةَحاَبُمْلأ اَهَتاَوَهَش

 ييِناَحوُرِل انَْبَو اَهِطاَّشَن ىَلَع الْيَحَت اَهُؤاَطْعِإ يِناَلأَو
2 
 ةطالَس لكلا اًَهَئاطغِإ ىف نأل ءنْيَرْمألا َنْيَب طّسوَتلا هبْسالَاَو :لاق 7 0 الا 08 .٠ 2 هرم سور هك ب هك ص 6 002 م ع

 وو 2 0 م نر ىع 11 ل

 . بْوُشلَأَو لكألا َبِقَع يَلاَعَت

 لكأ اذإ ناك ِةِكَي هنأ ءحيحَص ٍداَنْسِإِب 1580١ :مْكَرل َدْواَد وُبَأ ْئَوَرَو
 عك 24 هس

 ملة سنو مس سس ل ياس مس ص رس 000 . كرس م 7

 د د

 ةّيحْضألأ يِف لصف
 - هه هر ”س رص لا عهرم

 َيِهَو ؛ئَحَصلأ َوهَو ءاَهِلْعِف ِناَمَر ٍلَّوأِب تّيُمْسَو ءةوْحضلأ نِم ةقتشم

 رقت معنلا َنِم ُحَبْدُي اَم :اَمِهِفيِفْخَتَو اَهِئإَي ٍديِدْشَتَو اَهِرْسْكَو اَهِتَرْمَه ّمَضِ



 0 ٌينيبْرَّشلأ بيطخلا َدَمَحَأ نْب دّمَحْمل

 ١٠م1 4(ْرَحْنآَو كبر ُلَصَف» : ىَلاَعَت ُهْلُوَق عاَمْجِإلَأ َلْبَق اًهيِف ُلْصَألأَو
 يعل ُةلَص ِةالَّصلأب َداَرُمْلأ َّنَأ : ل :

 ةقفاَوي مَلَو ل076 :مْفَر ركاحْلاَو «1495 : مكر ٌيِذِم لأ د يَحو ءاياكشلا رخل

 لك يّبلأ نأ ءاَهْنَع ُهللأ َيِضَر ةَقِاَع ْنَع ياو نب هَل مي لق يلا

 ناوإ ني ىلا أ نلإ بح بح ٍلَمَع ْنِم رد مَ مآ ُنْبآ َلمَع ام" :َ اق

 ٍناَكَمِب هلأ َنِم م يل مّ دل َّنِإَو ءاَهِفالْظَأَو اَهِنوُرَِب ة ةَمايِْل موي يال اَهّنِإ دل َّدلأ

 . اس اهب اوُبِطَف «ضْألا ىَلَعََقَي نأ لب

 امك ةّيحضألا آل اَةَضْوَرلَ» يف امك ةّيجضَتلا ىنْعَمب (ٌةيِحْضَألاَو)

 فَح يف كو َس) .هب ئَحَضُي اَمِل مآ ةّيِحضألآ نأ مالك ُهُمِهْفي
 نَع ىَفَك ِتْيَبْلآ لْهَأ ْنِم ٌدِحاَو لَم اذإَف ءتنيلآ لف د نإ ةَياَمِكْلَا ْىَلَع

 قال غلب خل مِْسْمل اب ُبَطاَخُْمْلاَو ِنْيَع ُةَنْسَف ُهَنْسَف لَو ؛عيِمَجْل

 . «ةَياَفِكلأ» يف ُهَلاَ ٌرخْلا هضم الاَم َكَلَم اَذِإ ءُضَعبُمْآ اَذَكَو عي أاِبْسُمْلأ

 :ةئوَُي نم ةَجاَحو دجَجاَح نع ةلِضاَف وكت نأ دي َلَو : نك لا

 يف ُهْجاَتحَي مَع ةَلِضاَف َنوُكَت ْنَأ يِفحَي هنأ اذنه ٌرِهاَطَو ِةَقَدَص عون اَهّنأل

 ةَلضاَف َنوَُت نأ يبني «عولتلآ ٍةََدَص يف امك «هِلْضَف ٍةَوْسْكَو ميو لَ

 ُتْهَو ديلا ََلِيَلَو ديلا مين امك امو ّنِإَف ءقيرْشّتلآ مايو دل موي ْنَع

 َيِهَف ُبَناَكْمْلا اَمأَو . َكِلَذ ْنَع َةَلِضاَف َنوُكَت ْنَأ اَهيِف اوطَرَتُش :1و ءرطِفْلأ ِةاَكَر

 .ِهِتاَعْرَبَت رِئاَس يف يِرْجَي ام اَهيِف يِرْجَيَف ٌعّرَبت ُهنِم

 20 ا

01 
 أ

3 



 ١ ءاَجّش ىبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح ىف ٌعاَنفإلا (

 مارح. ا. اناث د. هادف ا. اها ده افاد. عاش اه واو ده ا. ده ىف هاف هاف هاه د. ده ا. واه دو و ده واه هده ده ده اه دق اع اعلاو

 ًِ َجاَحْلأَو َرْفَسلََو ِرَضَحْلَأَو يِداَوَبْل َلْهَأ ٠ 03 مخل ُمالَك َلِمَش :ةيَْت

 هيلا] ناَحْيَّشلأ ُةاَوَر .رقَبلآِب هئاَسِن ْنَع ىتم يف ٍِي م كي ُهَنآ ُةَرْيَغَو

 ُدَمْحَأَو 419١ :مقَر 2.197 ١/ ُيَئاَسَتلَأَو ؛119/١١5١ :مقَر 2411/1 دِلْسُمَو 40048 :مَقَر

. 
 دكع يح

 ُنْبَأَو ؛90 ٍدوُراَجْلأ ُنْبَآَو ؛؟؟ 89/4 َةَمْيْرُخ ُنْبَأَو ؛؟ 0“ : مَقَر ءُىِدْيَمُحْلاَو ؛!* 5

 08/1١:"[. ْيِقَوْيَبْلاَو ؛1877 : مَقَر «َناَبِح

 .اًهبوُجُو يِف فالتخالل عْوطتل ٍةَقَدَص ْنِم ُلَضْفَأ ةَيِحْضتلَأَو

 .اقتل اهيل َردَق ْنَمِل اَهِكْرَت يِف ُصْخَرَأ ال : ٌنعِفاَسلآ َلاَكَو

  9ىلا 8 ١ 3 * َليِرُي ال ْنَأ اَهِديِرُمِل ُنَسْيَو ءاَهُكَرَت ِرِداَقْلِلهَرْكيَم : ْيأ
 *< ص م 0 ا 6
 ِردَنلَِب الإ ُبجَت اَلَو « يحصي تح -لا ىذ رشع

 2 هل 2 و 5-2

 ام 0 بذل َنَسْخأ نإ هسفنب لُجَرلا ةيرضالا ياي نأ 0 08 - سى ص ار ىلع ؟ )َ و 21 ه ع ص مسار هع ارب اور

 ال١ :مَقَرَل 3 ىَوَر امل اَمْدَهْشيل ركل ٍرْذْعِل ْخَب مل ْنَمَو

 َر دع أ ؟اذجج فيَ ردع 9 ل :َلاَقَو 2 ُهَقِفاَرُي ْمَلَو ءداتسإلا ٌحيِحَص :َلاَقَو

 نوم وذ نم لَ ام اَهِمَذ نم : ْيَأ 0

 اق ؟ اَع َنيِمِلْسُمْلِل مَ هنأ َكِلَذ ُلْهَأ كتيب لهَألَو َكَل ادله :ي

 0059 هَ اع َنيِمِلْسُمْلِل

 مَ ٍلُكحِلَو » :ىّلاعت ِِلْوَِل مَعَ َرَقَبَو لب :ٌمَعَن ٍةيِحَّْلآ ُطْرَشَو

 كا ١

 هااط
٠. 

0 



 روش 5١1 © معا هسه ني مهر ام لع أ م 1 وهدي كسَم اَنْلَمَج دغ وع رو

 معَنلأب تّصْيخآَف ءِناَويَحْلاِب قلعت ٌةداَبِع ةيِحضتلآ َّنألَو 1.4 :ةيال /ٌجحل
 . ةاك َرلأَك

 ةنَس لَمكَبْسَأ اَم َوُهَو .(ِنأّضلأ َّنِم ُعَدَجْلا) محتل َّنِم «اهيف ّىِزْبُي ب و)
0-4 

 8ع و 0

 ًاَرْجَأ ُكئاَتْسَأ ْتَطَقَس : ْيَأ قَّسلآ ِماَمَت َلبَ َعَدَجَأ ْوَلَو قنات يف َنعْطَو

 َلاَق 997 :مُقَر 2354/78 ُنِناَرَبَطلاَو ؛؟الا07١ :مْقَر ””6/53 َدَمْحَأ ربح ٍموُمَعِل

 يبأ ُنْبَأَو 0١ : مقر 0011/4 ِقهْنلاَد ؛ُتاَقِي ُهلاَجِر 4 ألا نفض ين

 كنأَضلأ نم عَدَجْلاب اوُحض» : [مموم : مَقَر 1 «يِناَتَمْلاَو ١ يف ٍمِصاَع

 يفك هن مالتخالا وَ نسل ْوُلبلاَك َكِلَذ دوك : ْيَأ أ اج نإ

 ام َوُهَو (ِزْعَمْلأ ّنِم ء ٌنييَلَأَو) . (ةَضْوَدْلَأ لضَأ» يف هب َحّرص ص امك اًمُهَقَبْسُأ

 ٌلَمُكَتْسأ اَم َوُهَو «(لبإلا) ْنِم ْنِلأ 0و( لقا يف نطو نيكس لمعت

 ام َوُهَو « ٌيسنإلا (ِرقَبْلا) ْنِم نيل و2 .ِةَسِداَّسلَأ يف َّنَعْطَو َنيِنِس َسْمَح

 ملا يف َنَعْطَو ِنْيَْنَس َلَمْكَبْس
 مرام ه4 2م و 2 ر هام - 2

 يا ل هاوس . .٠ "م ةيينل ٠ و نك ةه 0 .٠ © هه مج مس ال

 لخد ْنِإَو .ةّيحضألا يف ىزجي الف «ٌئيشحَولا «ّيسنإلا» ٍدّيقب َجّرَخَو

 ٍركَذل َناَوَرَت َرثَك ْنِإَو « عاَمْجإلب تنألاَو ٍركذلأب ةّيحضتلا

 ند «ٍصوُصُنَمْلا ٌمَصألآ ىَلَع ْلَضْقَأ ِرَكّذلأب ةَيحضتلا مَعَ ؛ ىتنألا هدو

 . ئيعفاَدلأ ُهَلاَق اَمَك ؛ تطأ ُهَمْحَل

0 3 

 مطاط 1

506 
2 ١ 

١ 

 ام



 .١ ءاجش أ ِظاَمْلَأ لح يف ٌعاَْمإلا» (

 هدماس 6 م 2 هم وس
 « َةَعْبَس نع َهَرَقَبلاَو 3 ٍةَعْبَس ْنَع ُةَنَدَبْلأ ئِزْجُتَو

2 

 َلاَقَو ؛ةيضألا يف تخل ِءاّرإل َهقفْلأ نم ٌريِثك ضرع مَ : ةيبنَت

 ام هيف َسْيَلَو «ٌىَرْجُي اَمُهالِكَو تن وأ كد ُهّنَأل ,ىِرْجَي ُهنإ : ٌيوَوْنل

 اني

56 3 

 : مُقَر ْمِلْسَم ُهاَوَر امل (ةَعْبَس نع) اَهيِف ِكاَرَت ريشالا َدْنِع (ةنَدبلا ٌىِرْجُتَو)

 ُهْنَع َلاََت هللأ َّيِضَر ٍرباَج نع «[904 :مقَر ُئِذِمْرَتلأا : مُقَر ءَدْواَد وُبأ 1

 لبإلا يف َكِرَ َريْصَم نأ نم .َحلأب َنيلِهُم كي هلآ ٍلوُسَر َعَماجَرَح :َلاَ
 امك اول أ ٍةَرُعْل عَن يف اوت اَوَسَو ٍةَندَب يف نم ِةَعْبَس لك ِرَقَبْلاَو

 مْخَللآ مُهَضْعب ْمْمَب َداَرَأ ْوَل اَذَكَو ءَيدَهْل ُمُج مهدفتو ةيحشلا مهن صف اذإ

 حَصألا لع ٍزاَرْفِإةَمْسِق همسي أل مخّلا همست ْمُهَّلَو ؛ ةّيحضألا ُمُهِضْحَبَو

 .ٌراَمْل ِثيِدَحْلِل (ةَعْبَس ْنَع) ّئَرْجُت (ُهَرقَبْلا) اَذَك () . ) َعوُمْجَمْلا» يف اَمُك

 َمِزَل ول لب ٠ «ةَيِحْضتلب ِةَعْبَس ةَعْبَس ْنَع ةَرَقَبْلاَو ةَنَدَبْلا ٌءاَرْجِإ ٌنصَتْخَي آل :ُهيِبَْت



 ١ ينيبرشلَأ بيطخلا لا ٌدمحأ ٠ نب دمحم

 هاما هنن ص
 نيل ها جه ه#

 دحاَو نع ةاشلاَو

 0 هنا قلم ا 1 ا 0 000 اش راو 2:

 ٍةَرْشاَبمَو تاَوفلاَو ِناَرَقْلاَو ةفلتخم باّبساب ايش عبس اصخش
 2 ١م 9

 هق ري 2 يس ل < هاه دس ياس 2 3 2 ها

 . ةَرَقَن | دب كلذ نع زاج مارحإلا تاَروظَحَم

2 2 

 ها 1 َء عه صار هم 2 يك صو 2 0 2

 نإ إف ءطقف جاو ْنَع) ٍزَْمْا وأ نأضلا نم عملا (ةاشلا) ىزجت (2)

 : ُدْيَخ لمْ هّْيَلَعَو راج اًهِباَو يف ُه ُهَرْيَغ َكَرْشَأَو ُهْنَع ؤأ هلْهَأ ْنَعَو ُهْنَع اَهَحَّبْذ

 ملئت مُهللا» :َلاقو نبكي ةلورطلا لوو حض 0104 :مفزل ملم
 و هه

 هب لَدَتْسُي امو :«موُمْجَملا» يف لاَ (ِدّمَحُم َةَمأ نِمَو دمحم لاَو ٍدمَحُ
 ا َّنَأ : #١٠١37[: : مكَر] اِلطَ َوُمْلا» يف ٌحبِحّصلآ ُرْبَحْلآ َكَِدِل َوْمْلَ

 4 «هتيب لخأ ْنَعَو ُهْنَع ْلْجَجلَ اَهُْحَبْدَي ةَدِحاَوْلأ ٍةاَّشلأب يَحَضن انك : لاق

 .ًةاَهاَبُم ْتَراَصَق ءُدْمَب د ثسانلآ ىَهاَبَت

 17 و

 عارض 1

 0 و 0 << 1 ا وه ع 21 ٠ 9 ع 1 د يدو 4 2

 ال هنإف « ٍنينثأ نيب نيتعاشم نيتاش يش كاّرتشالا ( ةنيعم) :ب جرخو

#2 2 

 2 ْل - - 1
 5-0 .٠ 00 ع لس أ هي رس ها اممم هع لص سهم ماما

 مل .كلذك نْيتنَدَب وأ نّيتعاشم ترقب ىف عبس نم رثكأ كرتشا ول اذكَو
 2 و 3 «

 رع ميس م6 بيدس 6. وي #2 م3 م هت 5 -ىك م 06 6م

 جاو لك نم ةرقب ول وني خيش هَصْخَي مل دحاَو لك نال , كلذ ْمُهنَع ِرْجُي
6 

 6 و 3

 رثكأ ْنَع ئزَجَي ال هنأ يِغَبنَي بدي ِمَدَعَو رعب وأ مَنَعَو لبإ نيب ُدَلَوَْمْلآَو ؛َكِلذ ْنِم

 . ٍدِحاَو نم

 مخل نأل ُهَرقَب مث ءةَنَدَب اَهِراَعِش : ةَماقإل رظنلاب ةيجضتلا عاَوْنَأ ْلَصْفَأَو 0 ا هر نيا 11 هل هر - 2001 هاّميوص
 و سلس وص همّ 07 ص هل اع م2 م م

 يف ٌةَكَراَشُمْلا َمُث ِءْزْعَمْلا ىَلَع ٍنَأَّضلأ بيطل ٌّرْهَم َهْث َنَأَض هد ءَرَْكأ ِةندَبل
 عال 0



 ْنِم ُلَضْفَأ ِءايِش ُعْبَسَو ءاَهُرْيَح ٍنْأَّضلآ ْمْسَلَف مّن رتل اًمأ ؛ِةَرقب وأ ندب

 مّدلآ ِةَقاَب ِداَرِفنالِ ِةَََب وأ ةََدَب يِف ِةَكَراَشُم ْنِم ُلَصُفأ ٌةاَسَو ِةَرقَب أ ةََدَ
 اَمرْيَغ ْنِم ّلْضُفأ ةنيِمَسلَاَف ةّيِحْضُأْلا يف نيِمّسسلأ بابِْتْسأ َلَع اوُعَمْجَأَ

 مث لَضُفأ ُءاَضْيبْلَف ٍناَولَألا يف اَمَأَو . ِتاَوّذلآ يف ةّيِلَضْمَأْلأ َنِم دق امم
 ُءاَقْلَبْلا مَن ُءاَرْمَحْلا هَ ءاَهضاَيَب وُفْضَي ِِ يل ّيِهَو ُءاَرْفَعْل مث 2 ذ ءاَرْفَصل

 ع دف : ليقَو .رظملا نشل : ليقَو «دّيَعَتلل : ليق ُئاَدْوّسلأ من

 : 6+ (ٍئاَوَزلأ عَمْجَم» يِ يمته َلاَ ران ل 10 أ اعل اعتق

 ما ةماااسا

 : مقر قفل يِتَهَْبْلاَو ؟7 #4 : مقر 220/5 ُمِكاَحْلأَو ؛دظن هيف : ٌيِراَخُبل لاق ءٍلاقث وُب

 . ؛نْيَواَدْوَس مد نم ىَلاَعَت أ ىلإ ُتَحَأ ًءاَرْهَع ُمَدَل» :ٌريَخ [4

 : (اَياَحَّضلأ يف ُئَزْجُن آل ٌعَيْرَأَو)

 دأب «(اَهُرَوَع ُنّيبْلا) َدَمْلِ (هاَرْوَعْلا) : ىلوألا
 8 وعر

 1ك اا

: 

1 5 

 ِءاَرْجِإ مَدَع يف َراَدَمْلا َّنأل ءنّيبلأب رَوَعْلأ ٍديِيِقَتِل َةَجاَح ال :َليِق ْنِإَق

 يييَعْلا ىدخإ ْنِم ٍرَصِمْلا ِباَهَذ َلَع ِءاَروَعْل
 مارش اورام هة اص 2
 اب ِرَوَعْل ُلضَأ :َلاَف ُهْنَع هنَع ئلاَعت هللأ َيِضَر َيعفاشلا نأب :تيجأ

 يدل يي ,
 هدي ٍلييقَت نم دب الَف ءٌدْضَي الق ءاَريِسَي نوكَيَد َراَتَق َكِلَذَك َناَك اَذِإ ءَرِظاَنلَأ يَطَعُ

 دود وُبَأَو ؛ ؛ ٌحِيِحَص نَسَح : :َلاَقَو ل ةةالا : مْقَر 40 /:] ٌيِذِمّرَتل ثيِدَح يف اَمَك ِنيبْلأب

 ار 0 ا
 . « َةَعَبْرأَو » : خّسنلا ضْعَب يف ()



 2 ه ظن ص 4-5 سس م و

 6-١ ينيبرشلا بيطخلا َدَمَح َدَمَحأ نب دَمَحُمل
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 َرَمُنّيَبْلأ ةَضيرَمْلاَو ٠ اًهْجَرَع يبل ءاَجْدَعْلاَو

 ؛8154 :مَقَر 2205١ /7 هَّجاَم ُنْبْأَو ؛ 4859 :مْقَر 314/8 ُنِئاَسَلَأَو ؛؟؟1 8٠١7 : مقر فال“

 2٠١١ :ةَحْفَص ُيِسِلاَيَطلْأَو ؛74١1 :مُقَر 2487 /؟ ٌُفِلاَمَو #4180“ :مْفَر .,7084 /4 ُدَمْحَأَو

 ُيِناَيوُرلَأَو ؛ : مُقَر 2797/4 ةَمْيَّرْخ ُنْبَأَو 9 : مقر لا ٌيِمِراَدلَأَو ؛؟4 : مقر

 ُنْبَأَو 178/4 ُيِراَحّطلَاَو ؛١18 :مَقَر 21١8 :ةَحْفَص ِدوُراَجْلأ ُنْبَأَو ؛١40 :مُقَر كال" ١/

 ُيَقَهنَْلاَو ؛ٌحيحَص :َلاَقَو 217218 :مْفَر 540/١. ُدِكاَسْلاَو 40911 :مُقَر .5849/1 َناَبح

 . ىتآلا 1٠١15[ : مقر 0

050 2 
0 
2 

3 
 تو

 ُئىِرْجْتَو «ىلؤألا قيرطب ِءاَيْمَعْل رج مدعو مالك نم َملُع دك :ةيب
 نأ ُةَيِوْكَمْلأَو ايل عئّدلآ ٍناَكيَس َعَم ِرَصَبْل ٌةَفيِعَض : َيِهَو ءاَشمَعل

 ُرِصِبُت اَّنأل اليل ٌرِصبت ال ين هو ءةاوفعلاو مخلل يف وال كل
 . اًبلاَغ يْعّرلأ َتْفَو

2 2 3 :. 

 ْتْيَحِب ءاَهُجَرَع َدَتْشَي ْنَأب (اهُجَرَع نيا َدَمْلاِب (ًءاَجْرَعْلا) : ةَيناَثلأ (و)
 اري اهُجَرَع ناك ْوَلَق «عيِطَقْلا ٍنَع ُْلَحَتتَو «نَعْزَمْلا ىلإ ٌةيِشاَمْلا اَهُقبْسَ

2 

 . (َةَضْوَرلأ» يف امك ّرْضَي ْمَل ةَيِش ةَيِشاَمْلا ِنَع هب ْسّلَحَتَت ال ُثْيَحِب يح

 ُةاَسَفَو اَهّلاَرُه ِهببَسب َرَهظَي ْنَأِب ءاَهْضَرَم ُنّيْا ةَضيِرَمْلا» :ٌةَِلَثلآ ()

 .ّرُضَي ْمَل اًريِسَي اَهَضَرَم َناَك ْوَلَف ءاَهيحل

 ُئِرْجُت اَلَق َِدَمْلاَو ِءاَهلآ حْنَمب ءءامْيَهْلا ٍفْتَصُمْلا قالطِإ يف ُلُخْدَيَو

0 

2 

 ماض
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 ٠/١5 َعاَجش يبأ ٍظاَمْ لح يف عاقل «

 . ٍلاَرُهْلا ّنِم اَهُخُم َبَهَذ نبل ءاَفْجَعْلاَو

 ُهَلاَق امك ءىَعَرَت لَو ضْألآ يف ُميِهَتَف ةيِشاَمْلا ْذُحَأَي ءٍضَرَمْلَك َماَيهْلآ ل
 . (ِلئاَوَّزلَأ» ىف

 ُنيِمَّسلآ (اَهُمْسَل َبَمَذ يَِل» :َيِهَو ءٌدَمْلَاب (ءاَفْجَعْلا) :ةَعباَرلآ ()

 : ٌيِرَمْوَجْل ُهَلاَف امك َوْهَو ؛ِءاَهْلأ مَضِب ء(ِلاَرُهْلا َنِم) اَهَّل لَصَح اَم ٍبَبَسب

 31441 : مقر ىف /:] ٌيِذِمَرَلأ ُهاَوَر اَم :ُفَْصُمْلأ ُهَلاَق امل َّلْدَيَو ؛ِنَمَّسلَأ َدِض

 ؛ 4854 :مُقَر 314 مال ُيِئاَسَلآَو ؛؟5807 :مْقَر قال َدْواَك وُبََو ؛ٌحِبِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 : مَقَر 2187/١ ٌكِلاَمَو ؛١ #85 : مكَر 2784/5 ُدَمْحَأَو ١4" :مقَر ٠١6٠/7 هَّجاَم

 ةَمْيَرْخ ُّنْبَأَو ؛٠190 :مْفَر 3٠١9/7 ُِمِراَدلَأَو 4744 : مْفَر 3٠0١ :ةَحْفَص ُنِسِلاَيَطلآَو 4

 : مَقَر 2174 :ةَحْفَص ِدوُراَجْلأ نْبَأَو ؛ 50١ :مَقَر كالا ١/ ُيِناَيوُولََو 4591١ :مقَر ,97 4

 :مَقَر 310/١: ُمِكاَحْلَأَو ؛١097 :مقَر 235/1 َناَجِح ُنْبَأَو ؛ 8/4 ُيِواَحّطلْأَو ؛١

 :َّلاَق للك ُدَنَأ ةَحَّحَصَو ٠١٠١55[ 1 : مَقَر 557 /ه ٌيَتَهْنَبْلاَو ؛ حِيِحَص :َلاَقَو

 ُنْيَبْلا ةَضيرَمْلاَو ءاَهْرَوَع ُنّيبْلا ُءاَرْوَعْلا : َيِحاَضَألا يِف ُِْجُت ال يأ

 نم ٌةَدوُخَأَم 1 ىقت 73 0 ُءاَفْجَعْلاَو ءاَهُجَرَع ُنّيَيْلأ ُءاَجْرَعْلاَو ءاَهْضَرَم
 ُْلَأ َوُهَو ؛ فاَقلأ ِناَكْسِإَو ٍنونلأ ِرْسَكَب . يقتل

 .ِلاَرهْل
 الَو ئَعْرَمْلأ يف ُروُدَت 3 يِتلأ : َّيِهَو ةنونْجَملآ ِءاَرْجِإ ْمَدَع اذلَه ْنِم َمِلَعَو

 اهب ىلؤأ َوُه ْلَب ءىّلوَتلآ :اًضْيأ ئّمَسْنَو «ُلَرْهَتف اليلق الإ ئَعْر



 ١ ٌقنيِبرشْلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 ٠١ و عم

 نا

5 

 مى َّح
 .٠
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 اها ولاعاد

 لس ١ رص رس

 اَم اَهْنِم َيِقَبَو ةَحْيَس 0 ٌةَروكْذَمْل ُتوُيْعْل تَراَص ِهبَو «ئِزْجَن ال ةَنونْجَمْلأَو

 ّمَصألا ىَلَع اًريِسَي ُبَرَجْلا َناَك ْنِإَو «ُاَبْرَجْلا :بمَصُمْلا ُمالك ُهَلَواََتَي ال

 يف ُهاَكَ امج ا َلِاَحْلاَو ولاَ مخ 1 ُدِسْفُي هنأ «صوُضنَمْل

 ٍنْبَأ نم َبَكَعَتَو (تاَمِهْمْلا» يف 4 هْيَلَع د ُهَعبتَو «باحْألا ِنَع ) ِعوُمْجَمْلا

 . َءاَرْجإلأ 'ةَياَمِكلا» يف َحَحَص ُثِيَح ِةَعْفْرل

 ني

 َمحّللا ٌصِقْنُي ِبْيَع ْنِم ''”ةَمالَسلا ةّيِحضألا يف ْيِزْجْمْلا ٌطباَض :ٌهَدِئاَف ص 0 مام < هر 0و 2 2

1 

 12 2 ب هورس أ

 . ِنْيَيِصَخ : ْي ٍنيءوُجْوَم ٍنْيَشبكِب ئحض يي ه .«يِصحلأ ىزجيو)

 اَمُهْيَعَو 0500 : مقر ٌدُواَد وُبَأَو [848 :مُقَر 03 ٌدَمْحَأ ماَمِإلَأ ُهاَو

 همخل ُةَداَيِ نم َمِطق أم َرْيَجَو .[/6665 مدر ْمكاَحْلاَ ١م 9 341/4 ْنَقَمْيَبْلا]
 هذ 15 «لكألاب ةةوضْفَم كغ نم كوت ْهَمْلأ ُةيِضْحْلأ اًضْيَأَو .ةَرْثَكَو اًبيط هم

 دعا
 م١١

 5 مستتس؟
 6 8 ١>

 ب
 1١

 ق١
 1١

 َنوُك ِءِرَعِص يف ٍلوَُمْل ءاَصِخ ِزاَوُج ىلع ِرِنُمْلآ

 . هِرْيغَو (ٍحاَهْنمْل حْرَش» يف ُهْتْحَضْوَأ اَمَك ٠ 0 ميش هميرختَو هِربك

 . يم مرْيَجُمْل .(ميِلَّسْلأ» : : َةَحْسُن يِف 2000
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 ءٍرْسَكْلِب َيِمَد ْنِإَو مخلل بي ْمَل ام (ِنْرقل ةدوشكملا) ىِزْجُت )0

 َبيِع ْنِإَف «ةقلخ ُهدَفَ ُوُضَي ال اَدَهِلَو « ضرع ٌريبك هب ُنَلعَتَي ال َنَرَقلآ نأ
 : مُقَر 48/4 يِذِمَرتلا] رَبَخِل «َلؤأ ِنْرَقْلا ٌتاَذَو . هِرْيَغَو بَرَجْلاَك رض ُمْحّللَ

 :مَقَر ٠١47/7: هَجاَم ُنْبَأَو ؛ثيِدَحْلا يِف ُفَمَضُي َناَدْعَم ُنْب ٌرْيَفْعَو «ٌبيِرَغ :َلاَقَو :7

 ّىِدَع ُنْئَأَو 48 :مقَر ,.22/ ُنَقَهْبَبْلأَو ا : مَقَر 0 ُيِناَربَطلَو قرف رف

 كنَرْفأل ٌشْبَكْلأ ة ةَيِحَّضلأ ذيل : [ئِصخجلا ِناَدْعَم ّنْب ُرْيَفُع 1١44 َةَمَجْرَت ,* 8٠١ /ه

 (عوُمْجَمْلا» يِف هلق اَمَك اَهُريَغ ُهَرْكْب ْلَب ءاَرَظْنَم ُنَسْح َْسْحَأ ُهّنَأَلَو

 /باعضألا

 ِصَقَنَو فالتغالا يف ُرْثَوُي ال ُهّنأل ءِنانْسَألا ضْعَب ُباَمَذ ٌدْضَي اَلَو

 نأ ليلقتلا اذه مَ دل يف ءََض لكلا بذل وخلك

 هنّوصَو : يرد 4 ُهَرَكَذ يي وأ لي وشك اء يقل

 شكد

2 
 و 00 6 و لم 2 ع

 وو 2 س يم 6 0 0

 ام َّوُهَو «ٍِنذَأ الب ةقولخملأ َمْنَمَو «٠ .نلنالا دي أ ل : بصل

 أعز

 ِءْزْج باَهَدِل ءاريِسَي َناك ْنِإَو يذلا ٍضْعَب . رت ىِرْجي 0

 د



 ١/0 ينيبرّشلا بيطحلا َدَمَحَأ نب رب دمحم

 كِل دم اذ امَأ «َكِلَذ ىَلَعاَسايِقَف ثِللا يام .زَمْل ُدَكد ٌئِزْجُي اَمَكَر
 ِضْعَب (ٌعوطَقَم اآلَو) هلق نم ذَحْؤُي امك هن ضفتي لَو[ ]لَم

 ين دثَوُي ام ثوُدُحِل ْدْضَي هَ ءِاَسِل ضخ ملعب ذأ لق ْنَِو (بنذلا)

 جوخ ُرواط وهو هاهي ألا لش أ ْمُهضَْب تحبو ءٍمخّللآ صْن

 نذل نم طي ال نأ طرشي اها مَع ُرْضَي الو ءالوكأم هنْوَك ْنَع

 لَو اهيل ْنِم يش َكِلَذب صفي ب ال ُهَّنأل كَم ام َمِلُع اَمُك َكِلَذب ءْيَش
22 

8 

 كلذ :[ , 1 ٍريَخِل قيلألا َّنِم ٍريسَي ءْيَش عَ :َّوُهَو .ٌفيرطتلآ ٌرْضَي ب

 مي آل كلذ َّنَأل لَم ريب وضعي ْنِم ِةَريِسَي لف طق لَو ا

 . مخّلا ٍناَصْفنِل ءىرجُي ا ٍرْضْعْلا ىلإ ةَفاَضِإلأب ةَريبكلَأ فالخب

 َيِضُم (ِتْفَو نِ) ٍةَروَُمْلاَو ةيودنملا ةيدضألإ يتلا ٌتَقَو لْخْدَيَو

 رق ٌيِضْمَو ءرخَبل َمْوَي سمس ٌعولْط َو َوَهَو ء(ِديِعلأ) ن سَعكَر (ةالص) ِرْدَق

 َدْعَب ةثالْثلآ (قيرشتلأ م يأ رخآ ْنِم سْمَّشلأ بوُرغ 3 .ٍنتميفَح نيم

 0 بوُوُع مامن لبق َءيِرَمْلآَو َموقْلُْلآ َمَطَق ول ْتْيَحب رخل ٍمْوَي
 رَبَخل َةّيِحَض ةّيحضأ ْعَطْقَي ْمَل ُهَدَْب زأ َكِلذ َلبَق َمَبَد زف .ُةّيِحْض

 وُبَأَو 41931 :مُقَر 1997 9“ ُبِلْسُمَو 44590 :مقَر 31١9/٠ يِراَخْبْلا] (نّيَحيِحَّصلأ»

 ٌيِئاََلآَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو .1504 :مَقَر 97 /؛ ُيِذِهَرَتلاَو مقر 35/8“ دود

 5 يس

 هدا د اسعص

 نا : مقر كلل ١9/١ ٌيِمِراَدْلَأَو ؛18004١ : : مَقَر قى3مك/5) ُدَمْحَأَو ؟ 86 : مقر هةر



 هيف َسْيَلَو اًرَصَتْخُم ١4717 :مَقَر 2341/8 ةَمْيَّرخ ُنْبَأَو ؟14 :مْفَر 23٠١١ :ةّحْفَص ُيِسِلاَيَطلاَو

 دو راجل ّنْبَأَو ؛ عوُبْطَم ديَغ َوُهَو «يجاضألا باك يف ٍرخآلأ عِضْوَمْلا ىَلَع َلاَحَأَو ل ٍدِهاَّشلا م ْعِضْوُم

 ناكح ُنْبَأَو ؛ 4 ُيِواَحَّطلأَو 1/41١ : مقر كلل /© َةَناَوَع وُبَأَو ؛404 :مَقَر 0148 :ةَحْفَص

 2,20 تايم يف يما ؛"14 :مقَر 2347/١ ٌمِناَيوُرَلَأَو ؛0901/ :مقَر 558/1
1١ 

 ؛َرحَْنَف عجزت مل َيَلَصن نأ اذنه اَنْ يف بأدب ام َلوَأ نإ :[30761 :مْقَ
 هِلهَأل ُهَمَدَق ٌدْحَل َوُه اَمَنِإَق ليَ َحَبَذ ْنَمَو اديس َباَصَأ ْدَقَف َكِلْذ ّلَعَم ْنَم
 245 /4 ُدَمْحَأَو "104 :مُقَر ىك55/4] ناجح ِنْبَأ ِرَبْخَو (ءَْش يف ِكُسّدلأ ّنِم َسْيَل

 ُراّرَبْلاَو ؛؟١19037 : مفر ىود /9 ْئِقَهَْبْلاَو 41088 :مُفَر 2158/5 ُيِناَرَبَصلَاَو 151/917 :مُقَر

 يِوثيهل

 :اذنألاو .«عيَذ مرت 1 يف» ذوو لج :؟01/5 ياو عت
 َّنِم اًجوُرَخ حْمُرَك ر ٍرخّبلأ موي ِسْمْش عايز َ نم َكِلَذ يضم ىلإ تي

- 

 ٍدَسَأْلا سوُم ّنْب ُناَمْيَلُس 41١/ ةّمَجْرَت 519/7 ّيِدَع ُنْبَأَو ؛8844 :مُهَر ”4 6 ا لاق

 م

 صم

 . فالخلا

 م 2 ا 5 8 : 7 - .َك هما 2 0ع > 8 سار

 نبع مث «ةّيحضأ َيلع هلل :ك ِهِبَّمَذ يِف ؤأ ةلّيَعُم ةّيحضأ ٌرذن ْنَمَو
 - و هر مام مها 10 8مم ه وهم هَ ًُ صر عمر هر

 لَو ةيزاثلا يف ةَّيعملا تفلت نإف .روكذملأ تقّولأ يِف ُهَحْبذ هّمِزل ةَروذنَملأ

 ِهْيَلَع َءْيَش القري ٍريِصَْ الب لوألا يف ْتَفلَ وأ َِْلَع لْصَلآ يِنَبٍريِصَت الب

 املأ مْوَي اِقرأ مَ اهل نم ألا م هَمِرل ٍريِصَتب ْتْفِلَت نو
 فو ةَمرل يَ اهَمَلَْأ ْنَِف تكف ِةَملْتُمْلِل ِنيلْثِم وأ ةَميِرَك اَهب َيِرتْشَيِ

 تود دج مل إف ام اهب يرضي ذل هيمي
 : (ةاّيشَأ) ةَعْسِي ْلَب (ةَسْمَح) اًقَلْطُم (حْبَذلآ َدْنَج ُبَحَتْسُيَو)

٠. 

1 



 ١ ينيبرَشلا بيطخلا ٌدَمحَأ نب دمحمل

 5 مى ما هد تايم نب 2 هل هل 7 ا 04
 « ةلئقلا لاَمقتسأَو ٠ ط عيبنلا نيلع ةالَّصلأَو ٠ 0 لا

 1 ل هو سهو صر م سول

 ٍلوبقلاب ءاعَّذلاَو 2 مم 2 و

 00 همو عع 6

 « ةَروُدْنَمْلا ةّيحض خلا نم اًنْيِش ىَحضَملا لكأي الَو

 نم 8 أ معا هع و ور م6 2 8 2 رب هج 6 م عرع ص

 للا مْسب :لوقي نأ زوجي الَو للا مسي :لوقي ناب (ةيمستلا) :لّوآلا

 لّمَحُم ٍمْسَأَو

 ىَلَع طَقَف اَهِحَبْذَمِب :ْيأ «(ةَحيبّذلاب ةلْبِقْلا ٌلاَقتْسا) :ُتِلاَتلأ ()

 .اًضِيأ َلاَبقتْسالآ ُهنكْمُيِل اَهِهْجَو َنوُد ّحَصألآ

 ُيِدْرَواَمْلا ُهَلاَق اَمَك ؛ةَيِمْسَّسلآ َدْعَب نالت (ُريِبْكَتلا) : ٌعباَيلآ (َ)
 َكِيَلِإَو َكْنِم اَذنَم َّمُهّللآ :َلوُقَي ْنَأِب (لوبَقْلاب ٌءاَعُدلا) : ُنِاَخْل ()

 .اًهِباَيَِو اَهباَمَذ َلُماَحَتَو اَهُراَرْمِإ : ٌعباّسلَأَو

 َريَغ ثالثلا اَهِِئاَوَع ٌدَشَو ءِرَسِيألا اَهَقِش ىَلَع اَهْعاَجْضِإ :ُنيماَلَأَو
 يْمُيْلا لْجّؤل

 َكِلْذ ضب ىلإ ةراَسإل تم ُدَقَو ء ليإلا َلَْع عيال

 يف ٍناَرْبَجلأ مد م َدَك ِروُدْنَمْل يدَعْلأَو (ةَروُدْنَمْل ةّيحضألا َنِم لكي اَ (
2-1 

 .ةمرغ كيس َكِلْذ ْنِم لَك نإ كلذ ِهْيَلع ُمدَْي : ْىَأ :(اًنيَش) . محل



 « عاَجش يب ٍظاَفْلَأ َلَح يِف عن انقل » ١ ةا/ك

 « ةّيِحْضألآ َنِم ُعيِبَي لَو « اَهب عّوَطَمْمْلا ةّيِحض ةيحضألا نم ْلُكَأَيَو

 ىَلَع اًماَيِق َكِلْذ ُهَل ُتَدْنُي :ْئَأ اب َولتمْلا) هيض ةيجضألا (نِم ُلكأَيَو)

 م1 4 َريِقَفْلا سل اوُمِعْظاَواَبْنِع أركك» ىلاَعَت هِلوقب تباثلآ عْوَطتلا يذَه

 لع ُهَّنَأ محملا :مقر] ٌيَقَهَلأ يِفَو «رقُمْلأ َديِدَّسلأ : ْىَأ اك ةيآلا / حلا ةررش

 رواطل هب ل امك اهنم لكلا بي مل ان .هييِحْضَأ دك ْنِم ُلكأَي َناَك

 روش 1١1 * هلأ ريككس ني ركل اَهَكَلَعَج تدلاو» : لاحت هلؤقل هيآل

 . هكدَنَو هلْكأ َّنْيَب يَكُم ْريَخُم َوُهَف ٍناَسْنِإِل َلِعُج اَمَو ءاَنل اًهَلَعَجَف 00 :َُآلا /َُجْلا

 .«(بدَهُمْلا» يف ُهَلاَق

 لَو كلذ هْيَلَع ُمُرْحَي :ْيَأ ءاَمَدْلِج ْوَلَو (اَنْيَش ةّيِجْضَألآ نم ُميِبَي الَو)

- 

١ 

 .ال أ ةروُدنَم تناك ءاََس خص

 ْنَأك ءاَهب ٌحافتنالآ ُهَل ٌروُجَي اَمك ٠ للا | ةيِحْضَأ دل َمِنَي نأ ُهلَ

 ُهَتَراَجِإ الَو ُهْعْيَب ٌروُجُي الَو . ٌلَصْفَأ هب َق ُةَصيلأَو ءاَنُخ وأ لمَي د وأ اَوْلَد ُهَلَعْجَي

 [ًهواَ وُبأ ُهَمُمَض شايع ُنْبآ :ُيََِذلأ َلاَق ؟8474 : مُهَرل ٍمِكاَحْلأ ربِ , عِفانَملآ ُْيَب مي اَهّنَدل

 رج ٌةَواطْعِإ ٌروُجي آو مهل يِمضأ اه هيجضأ دج عاب ْنَم١ : هَحَكَصَو

 َقُدَصٌتلا ُبِجَيَف ةَبجاَوْلأ اّمأ ِاَهُتَراَعِإ ُهَل اَمَك ٌُهَنَراَعِإ ٌروُجَتَو ءراّزَجْلِل

 .«عوُمْجَمْلأ» يِف امك ؛اًمِدْلِجِب
 00 - عر 0 ٠ هر 5 دقو

 ةَذلآ ىلإ كرت د اَيلَع يفوض رج هَ .ركد اف واج ل نَا
2 01 8 0 

 : ميدل َدْنِع هب هب نيكاتمْلا عافتنأَو ائذألا عفَد



 ١ ةا/ا/ ٌقنيبِرّصْلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 . َنيِكاَسَمْلأَو َءاَرَفْفْل ُمِعطُي و

 .ُريَوْلَو ُرخَّشلآَرِكَذ اميِف فوُضلأكَو
 ) جاَهْنملآ» يف امك ُهَل ُزوُجَيَو ؛هَمأَكاَمْنَح ْحَبْذُ ةبجاَوْلا يحض ُدَلَوَو

 . ُلَمَتْعُمْلا وُه اَذَهَو ؟ نبل ىَلَع اًساَيِق ُهَلُكأ

 ْنِم لكألا ُهَل ُروُجَي آل اَمَك ءٌروُجَي ال :(

 . ٌيِدْرَواَمْلأ ُهَلاَق امك . َةَهاَرَكْلأ َعَم قطو ع

 ْنِم قُدَصٌتلآ ٍليِبَس ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا ّنم (َنيِكاَسَمْلَأَو اَرَقَمْلآ ْمِْطْيَو) |

 قلي ْتْيَحِب ءاهيخل ْنِم اًريِسي َءْزُج ْوَلَو ءابوُجو اَهِضَْب علا هيض
 ْتَناَك َْنِإَو . نيواتسلا وأ ءرقنلا نم دحارإ طزشلا كيو شالا لَ

 ّنم ٍدِحاَوْل ِفْنَّصلأ مْهَس فالخب ءَكلَذ فالخ يِضَتْقَت ٍبْئَصُمْلأ ُهَر

 هز الع داسيا ا وجي قل مل نزح وجبل 8ك
 اين َنوُكَي نأ ٍمْحّللآ يف ُطَرتْش ٍدحاَو ْنِم َرثكأل ُهفْرَص نكي آل ريس

 يفكي الف تانك ف مكون اش اب أ نم ف ص

 هل مهُكيلدَت اَلَو كّلمَت يف ْمُهَّمَح نأ بَلِ ِءاَرقْمْلَأ ٌءاَعَدَو اًماَعَط ُهَْلْعَج

 الو ءاَهِوْحَنَو ٍلاَحِطَو ٍشِرْكَو دل - ْنِم مخّللآ َرْيَغ ْمُهكيِلمت الَو ءاَحوبْطَم

 مالك ُهاَضَتَقأ امك مخّلل نم ُةْفاَتلَأ ٌُرْدَقْلَأ اَلَو يق َهَتلأ ِنَع ةيِدَهْل

 ٍبِجاَوْل ٍردَقِب َقَّدَصَت ْوَْلَو . ينقل ُهَلاَق امك اًديِدَق نك الَو ٌيِدْرَواَمْل

 قاَكزلا ىلع اَساَِ ٌرْْأَك اج . اجب َتَناَكُملَأ ىطغأ ْوَلو . َراَج ُهَّلك اَهَدَلَو َّلَكأَو

 1 سا ل*» ع

 2 ذاق و 20 0 أ

 اَهنَبل لِض ترش هل . هم



 ١ عاَجش يِبأ ِظاَفْلأ َلَح يف غاتمإلا «

 ب” يلام 1 هلا و

 ةقيقعلا يف ] لصف |

 دم ْمُهُماَعطإ ٌروُجَي الق مهري (َنيِملْسُمْلا» دي ع

 ِءاَرَمَف ٍماَعط ُراَوَج ) وُمْجَمْلا» يف َعَقَوَو .ّيطْيَوْبْلا يف

 مضل د . ُيِعَرْذألآ ُهْنِم َبَكََتَو يان عزف ةجضأ

 ظَح ْنَع ُدَعْبَأَو ءائوقَتلل ُتَرْقَأ ُهَّنأل اَهَّلَكِب قُدَصَتلأ ُلَصْفَألَأ :ٌةّمنت
 9 ل سعب جك را مرعا ياض معا هس 202

 ٍنآْرقلأ ٍرِهاَظب الَمَع اًهلكأب كي اّمقل وأ ِنْيتَمَعَل ؤأ َةَمقل الإ ءسّمنلأ

 لكألا بَجْؤأ ْنَم فالخ ْنِم ٍجوُرْخْلِلَو «عاَبتالأَو

 اَذَِو ٠ اموْنَأ كلذ َلَعْجَي نأ ِءاَدْهِلَو ِقُدَصّتلَو لكألا َنْيَب َعَمَج نإ ُنَسْيَو
 كل دع رتل الا ا 27 مهل 0

 ضباب قُدَصَتلَو لكلب ِةيِحْضَتلآ ُباَوْن ُهَلَف ضباب َقَد َدَصَتَو َضْمَبْلا لَك
 2 1 مل لم هع دة ه2 م < 62 2 ار ىع 0

 حضي أَم بيت دنع ُةلْبق أ ةّيِحض هلآ حبذ َدنَع ةَيِحْضَتل كلل هيلا طّرتْشُيَو

 حدب َلكوْولَو يهل طرشي الق رب اهل َنّيَع اميف آل ءةاَكَّرلأ يف ةّيئلأك هب
5 

 ةّيحضت لَو ٠ ريم مِلْسُمل اَهُيِْفَت ُهَلَو «ليكولا يل ب ةَجاَح الَو ُهْنِين ت

 ُهَلَنْذَأ اًذِإ ام فالخب «ِتاَداَبِْلأ ِرئاَسك َنْيَم َناَك ْوَلَو هذ ِرْيَعب َرَحآ ْنَع ٍدَحأل

 َناَك ْنِإ ِهِدّيَسِل ْتَعَف ََقَو اًهيف ُديَس ُهَل ُهَل َنْذَأ ْنَِف ءاَبَتاَكُم ْوَلَو ٍقيِقَرِل اَلَو .ةاكَّرلأَك
4 

 . هيف ُهُدّيَس ُهَل َنذَأ ْدََو ٌعْدبَت هنأ ال ُهَل ْتَحَقَو َواًبَتاَكُم ناك ْنِإَو بَناَكُم َرْيَ

1 

2 2 

 يم 0 7 ا ب

 ةقيقعلا يِف لصف
 د

 221/5 ُيِذِمّدلا] ُرَبخ اًهنم َكِلَذ يف ةَدِراَوْل ٍراَبْخَألِل دك َوُم هنس ىهو



 ا4ا4 2 ٌييزَفلا بيطخلا ةمخأ نب دمحم
 0 يع

 « ِهِعِباَس َمْوَيِدْوْلْوَمْلا ْنَع ةحييذلآ : َيِحَو « ةَيَحَتْسُم ةقْيِقَعْلاَو

 .775 /4 ٌمِكاَحْلَأَو ؛8583 : مْقَر 0704/87 هش يب ُنْبَأَو ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو ء1517 :مُقَر

 ؛3411/ :مَقَر 1 اريك يف ُنيِناَربَطلَاَو 4 : مَقَر 200 /؟ ُنِناَيوُولَأَو ؟7041/ : مَكَر

 00 ىف يوري . / 000 2
 موي هلع خذت 2( هةنقشعب 00 0 .[ة "هم : مكر ل «طَسْوالا» يِضَو

 سوس ل 206 ووكر 0

 مْوَي ٍدوُلْوَمْلأ ةَبَِسَتب َرَمَأ هِي هن : اًهْنمَو «(لّمَسَي ُهْسَأَر ٌقلَسَيَو

 نم ؟[389575 مَقَر د يذم اًمُهاَوَر ؛ ّقَعْلأَو 57 ئذألا عْضَوَو ا

 ْعَمْشَي ْمك ُهْنَع ّقَعُب ْمَل اَذِإ :َليِقو .هلْثم َوُمَن وُمْنَي ال :ليق «هيقيِقعب ٌنَهَتْرُم

22 
2 
 مَ

 دول وَمْل سد ىَلَع يَِّلآ ِرّمَسلِل مآ ل (يهَ ةَيَحَسْسُم ةَقيِقَعْلاَو)

 ةيِمْسَت ءهِسْأَو ِرْكَش قْلَح َدْنَع (ِهوُلْوَمْلا نَع ةحيبّذلا) : اًَعْوَشَو ءهِتدالو َنيِح

 ُكَلْبَ ثُم الو لَوْلَا عيييج لاَصِْب اهْْفَولْْدَيو وبس مشمأب + ِءْيَّشلِل

 ُمْوَي ُبَسْحُيَو «هِتَدآلَو : يأ «(هعباَس َمْوَي) اَهْحْبَذ ُنَسُيَو ءمخَل َةاَش ُنوُكَت لَ

 ُبَسْحُي آل ُهَنِإَف «ِناَِحْلا فالخب ,"عوُمْجَمْلا» يف ف امك َةَعبّسلأ َّنِم ةَدالوْل

 ءٍةَبْرق

 يف ا

 دو 3 2

 أنه َيِعرَمْل نأل هِِئاَوَّزلأ» يف ُهَحَكَص اَمُك اَهْنِم

 .هَلِمَتحَيِل وقل ةداَيِِ خلا كام ُيِعْرَمْلآَ
 ل

 «ٍنالف ةقيِقَع ءْكْيَلِإَو كنم َمُهللا» : ةّييْسَتلأ َدَعَب , ُحباَذل َلوَقَي ْنَأ ٌدرَسي 4 0 - تهوس م 0 و 9-30 م دْعَت م ُةَسيَو

 ؛4511 :مَقَر ءكا//4 ىَلْعَيوُب او 1و0 : مقر ”د» /ه] ُىَقَهْيَبْل اور هيف هروب

 ئلعَي يبأ حْيَش 3 الخ حيِحّضلآ لاَجَر ُهَلاَج اجب يلا لف 01/4 يزاوزلا عم عَمْجَم» يف اَمَك ُراّرَبْلاَو

 70 ءاوو مد عل
 نسح د ب مى ٍةَرِهاَطل دب ١ يِف يب رعا مل يل ًُ 0 داتْسإب ١4[ : هر 486 ١/ «ةَرِهاطلأ ةَيرَذلأ» ىف ثيالوُدلَأَو ؛ةفرغأ مل ىنإف قاَحْسِإ

4 2 

 لْغِف ىلإ ُةَرَداَبُمل
 هت

 اسعبايي



 هاه در او د عامأاه هاد. ده ساو .اق أ.ه سها. هاه واه م دفا. د. ا. د. د. ىو هاه. واف هاه و دو هاه هاهو هاه هاو واه هاه

 مَل اَمَنِإَو ؛ةيِلِهاَجْلأ لْغف ْنِم ل ءاَهمَدب ٍدولْوَمْلأ , سأَر 0

 : مقر 21١5/8 َةواَد وْبَأَو ؛, 5 : مَكَر 20010 ُيِراَخْبْلا] حبِجّصل ٍرَبَحْلِل ْمُرْحَي ما حي

 2,225 ُدَمْحَأَو ؛ءاها6 : مَقَر و ٌئذم َرتلَأَو 48154: : مقر 2١١0177 هّجاَم َنْبَأَو ؛؟ 9

7 

 يبن امك 00: :مقر 0145/4 ْيَِيلاَو 1130: مَقَر 1١1/7 ٌيِمِراَدلََو ؛17401/ :مَقَر

 دن أ وُمْيَمْلا»

 :ُةَداَتَقَو ُرَسَحْل َدَك َلَب ائذألا ُهْنَع

8 

 اوطيِمَأَو امد يلع اوُقْهأَ ةَقيِقَع ماالعْلآ َعَم» :َلاَق

 اَذنَهِل ّلَسْغُي مث + «َكِلذ ُتَحَتْنُم هن د

6 

 .«عوُمْجَمْلا» يف ُهَحَحَص اَمُك قوُلُخْلاَو ِناَرَعْعَرلاِب هِسأَر خّطَل ُنَسْيَو
 : مقر 95 ُيِذِمنلا] ٌراَمْل ْثيِدَحْلَأ يف امك عياَسلآ يف ا كَسُي نأ ُدَسْصَو

 17 رز 2375 /4 ٌمِكاَحْلَو ؛؟7 / : مقر 2305/1 ةيْيَش د يبأ ُنْبَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌّنَسَح :َلاَقَو ,1 -
 يِفَو ؛81871/ : مَ ا (ريبكْلا يف يِناَريَطلاَو 471 : مقر هه /؟ ْناَيوُدلَأَو ءالةما/

 يف ٌيِوَوَتلأ َرَكذَو . كِل لبق هيمن سْأَب لَو ؟[4476 :مقَر 70/4 (طَسْوَألا»
2 6 

 َلَدَتْسآَو .ةةالوْل سن ءعياسل َمْوَي هنيِمْسَ ٌهَنْسْلأَّنَأ 01401 :مْفَر] ؟ةِراكْذَأ»
 ْمَل ْنَم ىلع ةدالولأ ِمْوَي م اخ ُيِراَخبْلآ َلَمَحَو ٍقَحبِحَص راَبخَب اَمُهْنِم لكِ

 هت

 .ُهَداَرأ ْنَم َلَع باسل ٍمَْي َاَبْخَأَو «َّقَعلأ ِدِرُي

 .ِهرْيَغِ ُهَرأ مل فيطل ٌمْمَج َوْهَو :هحراَش رَجَح نبأ لاَ

 هس ُدَمْحَأَو ؛؟:3558 : : مكر 2000 واد وُبَأ] ربح همسأ نسحب نأ نسم و

 ُيَقَهنبلاَو ؛15١؟ /ه قيلحْلا» يف ع أَ ؛0818 :مقَر ء0"17 “١7/ َناَبِح ْنْبَأَو ؛١ 4 5
5 
 مكئاَبآ ِءاَمْسَأَو ْمُكَناَمْسَأب ةَماَيِقْلآ َمْوي َنْوَعدُت ْمُكَنإِ :[14041 :مقَر 4 2



 ١1 ُينيبرَّشلأ بيطحلا َدَمحَأ نب دَمَحَمل

 وهادي دمام هاو هاهم ده ف عداه هداه هدو ا هاف هداه هاه عدها ه هاه هلو هاف هاه واه هواه عدو د هافأه واو اهداف اه اه هاه

 38 7 سام يرص عي 6مم نم 8 لى صاع ار هضم .َ ري

 مِلْسُم ربخِل ِناَمْحّرلَأ َدْيَعَو هلل ُدْبَع ِءاَمْسألأ لضفأَو .«مكَءاَمْسَأ اونّسَحف

 ؛نْيَحْبَّشلأ ٍطْرَش ىَلَع ٌحيِحَص :َلاَقَو ءلال15 : : مَ 04/4 ُمِكاَحْلاَو ؛3177 :مُقَر 2287 /9]

 .(ِناَمْحّرَلأ َدْبَعَو رللأ ُديَحِشَأ ىَلإٍءاَمْسَألآ ُتَحَأ» :[19048 : مقر لد > / يقهر

 هيفتب كس اَمَو ِراَمِحَو ِناَطْيَش ُثَو ٍباَهِشَك ةَحِيبَفْل ٌءاَمْسَألَأ ى و

 ٍنَع َيِوُر ءِءاَِْتَألاَوةَكئاكَمْل انبي رك الو ؛ حجو َرَبَك َةَداَع

 ءِرَلآ َنِم ٍديِحْوَتلأ َلْهَأ هلآ ج

 ةَماَيقْلآ ٌمْوَي َناك اَذإ : َلاَق د

 م
17 

 هل

 لف دكت ميل ةمار جلا لدلك ةمعش هنأ ِنَم مَقَيِل الأ : د ِداَنُم ئّدات

 ٍصْخسشل ُتيَقْلَت مْرْحَيَو . [عْبَس نبال «ِصْئاَصَخْلا» :ل (مالّسلأ لبس يف ُنيِناَكْوَّسلأ ُهَبَسن]

 ال نَمِل فيرَتلا ٍدضقب هوك ُروُجَيَو ءِضَمْعَألاَك «هيف ناك ْنِ ُهَرَكَي اَمِب

 ُةَنَسَحْلا ُتاَقْلَأْلا ِتّلاَز اَمَو ءاَهْنَع ىَهُْي ال ُةَنَسَحْلا ُتاَقْلَأْلاَو ب لإ ُفَرُْي

 َنِم اَِناَمَّز يف مَّن ُهَتَدْحَأ اَم لإ : ٌيِرَشْخَمَرلأ َلاَ امدكشإلاو ةيلاَجلا يف

 ةّيِلَعْلا باقل ةَلَمَملآ اول نَّمَح «عُسَوتلأ

 ءاَسّنلَوِلاَجّرلأ َّنِم لْضَفْلآ ْلْهَأ ىَتَُي ْنأ ُنَسْيَ
 ٌرفاك ىَنكُي الَو ءٍمِساَقْلأ يبأب ينكَتلآ ٌمُرْحَيَو

 اوُسْيلَو ٍةَمرْكَتلِل ةينكْلا َّنأل ءْعِدَتْبُم اآَلَو ٌقِساَف آَلَو : (َةَضْوَّرلَأ» يف َلاَ

 هلؤق 5 يف هب لبق اَمَك فيِرْعَت ْوَأ هوْسآب هرْكؤ ْنِم ََْتِف فْوَحِل الإ ءاَهِلْخَأ نم

 َدَي تيتا :نَلاَعَت أ آ1دي :ُهَمْسَأَو ١[« : :ةيكا ايمملا ةروش 1١١1 © بهل كل



 ؛ عاَجش يِبأ ِظاَمْلأ َلَح يف ٌعاَْفإلا ١ عربا

 3 ٌةاَش ةَيِراَجْلا نَعَو 3 ناتاَش ماعلا ِنَع / ُحَبْذُيَو
8 

١ 

 ل 2 ْء م ع م 0 59 يه مور 8 9
 دعي كلذ ن دو هلك ُهَسْأَر قلخي نأ دولْؤَملا ةّدالو راس ىف ّنَسُي

 «ًةضْوَّرلا» ىف امك ٌرَسَيِتَي مل نإف ءاّبهذ هلا ةنزب قذدصتَي نأَو «ةقيقعلا حبذ .راسس هيدرسه + سما 5 ب هم تمس مد 06 ا .

 م 1 1 ١
 ةبصصشف .

 ُهُمَرلَت ْنَم َوُهَو ؛هب مَلِعْلل ُهَلِعاَف َفِذُح ءِلوُعْفَمْلِ ِءاَنْلآ ىَلَع (ُحَبْديَو)

 نعَو) ناَتَيواَسَتَم يات مالْعْلأ ٍنَع) . (ةضْوَولأ١ يف ُهَلاَق امك ةتقفَن

 نأ ٍةِكَو شأ ُلوُسَر اَنَّوَمَأ :اهنَع نات هللأ َيِضَر ةشئ ةَسْياَع ربح © اش ةَيِراَجْل

 ؛8137 :مقَر 2300١6775 هّجاَم .ٍةاَشب ةَيِراَجْل ِنَعَو ِنْيتاَسب ماعلا ِنَع ِء قع

 ١ د
 ١

 : مَكَر ىلا هقهتاو ه٠ :مقَر 25 ناّبح © ْنْبَأَو 4 : مَكَر 1/5 ُدَمْحَأَو

5 
01 7 

 : مُهَر 23١8/4 ىَّلعَي وُبَأَو ؛م974 : مْفَر 38/5 (يِناََمْلاَو د اَحآلا» يِف ِمِضاَع يبأ ُنْبَأَو ؛ 730
- 

.] 14 

 نَع َةنِّسلأ لضأ ىذاتَيَو هي ب اهيشَت فضتلا ىَلع ىتألا تناك ْنإَو ١ سوم 00 م 0

 :مقر .ةؤاك وبا .اًشبك اشبك نْيَسْحْلاَو ٍنَسَحْلآ ِنَعَّنَع هِي هّنَهل واب ماهل
 3 وع دلي 7

 َةَنَدَي ميش قاشلاكو ١1 :مقَر ل6 ٠ 5 /1 ةَبيَش يبأ ُ ُنْبأَو ؛ 0١
 ١

 ءْعُدبت ةَقيِقَعْلا َّنَأل ءَكِلَذ ْنِم ُهْنَع ّقْعَي ْنَأ َيِلَوْلِل ُروُجَي الف هِدوُلْوَمْلا ِلاَم

 .ِدوُلْوَمْلأ ٍلاَم ْنِم ٌعَِتْمُم َوُهَو

2 - 6 27 
0 5 



 هه

 ١ ع ٌىنيبرّشلا بيطخلا دمحْأ نب دمحمل

 َنْيكاَسَمْلاَو َءاَرَقْفْلأ ُمِعْطُيَو

 مام َلَِقَرَسْيأ مَ ةةالولآ َنيِح ةَقيِقَْلآ ِنَع اًرِجاَع لَآ َناَك ْوَل : يبت
 2 هي يم تب ةمر ا 1 وص 1 9

 ذم َهيِقَب دْعَبَو ٍعباّسلا دعب اهب رس نإ هَل يف تين :عباتل

 «ساَّقْئلأ ءأ «
5-9 

 َدْعَب اهب َرَسْيَأ اَذإ اميِفَو اهب رم ءمُهضَب لَ امك تك :

 حيِجْرَت (راَوْنَألا» مالك ئَضَبَقُمَو ءِباَحْضَألِل ٌدّؤَرَت ساقتلا د ةلدم م يف بال

0 

 . رهاظلأ َوَهَو اهب هَبْطاَحُم
2 

3 3 

 ءاَهسْنِج يف ةيِحْضألآَك َيِهَق ٠ َنيِمِلْسُمْلا (َنيِكاَسَمْلأَو َءاَرَْفْلأ ُمِعْطُيَو)

 لوك ِرْدَقَو ؛لكألاو ءاَهِْسَو ءاَهْنِم ٍلَضْفَألاَو ءِبْيَْل َّنِم اَهيَمالَسَو
 اَهِعْيَب عاَنتْمأَو ءْتَنْيُع اَذِإ ايتو ءاَهْنِم ِءاَدْهإلآَو ءِقُدَصّتلََو ءاَقْنِم

 َتَهَبْشَأَف اهيل ٌبوُدْنَم ةحيبُذ اَهَّنَل كِل يف ةَنونْسَمْل ةّيحض ألك

 ةّيحضُألا فالخب ٍمِئالَول راسك هبط نس 4 ةَقيقعْلا ركل ةّيِحضُأل

 يضر َةَسْياَع رع 505 : :مكَر هةبْيَش يبَأ نبأ ْتئَصْما] ١ يقيل اه ور 2 هللأ

 ِثيِدَحْلأ يِفَو ءِدوُلْوَمْلا قالخ دلخأ ِةَوالَحب دْواَعَت وحب َحَبْطُت َن 4
 وُبَأَو ؛ء1481 : : مقر ٌيِذِمْرَملَأَو ؛1475 : :مقَر يْسُمَو 011 : مَقَر ير امينا حصل

 .َلَسَعْلَأَو َءاَوْلَحْلأ تحي 3 َناَك دللي نأ سمو : مَقَر ءهَجاَم ُنْبَأَو ؛اال6١ :مْقَر ءَدْواَد

6 ١ 

 م ما ساوه هل

 ؛َكِلْذَكَوُهَو ٌةَروُذْنَم ْتَناَك ْنِإَو ءاَهْحِبَط ُهَسْيُهَن



 م ا. ها رادع او. د واهو واو هو دق واف ع او هاه ف دق ده عداه هاف و ده وه اولو . اودع هاو اعاده او دو دهادو وده جاو دع ا« واقد عه

 َر َةَمطاَف َّنأل «َةَلباَقْلل ئطخُت اَهَّنِإَ ةاَشلآ لْجِر اَهِضْبَط ْنِم ىدتْسُي سيو

 ا يق هم كاع و .ةلي نبك رأب كلذ تلت اهْنع ىلا

 . [حيحَصب َسْيَل : ُيِبمَدلأ َلاَقآ د انْسِإلَأ ٌحيِحَص : َلاَقَو

 الْؤاََت ِهِلِصْفَم ْنِم ٍمْظَع لك ُمَطَقُي ْلَب مَع اَهنِم َرَسْكي ال نأ نس 2

 .هَرْكُي مَل ُهَرَسَك ْنِإَف ءِدوُلُوَمْلأ ٍءاَضْعَأ ة 9

 دع

 بَل ئَرسُملآ يف َماَقْيَو ٠ َْنْمُبْلأ دواز ٍنذَأ يف َنذَوُ ْنَأ رس 2 :ةمَتاَح

 يف َماَقَأَو ئْمُيلأ ه هدأ يف َنّذَأَق ٌدولْوَم َدِلَو ْنَم» : 4 : مَقَر] يرسل ِنْبَأ

 ةثالغإ َنوُكَيِلَو «ٌَنجْلأ َنِم ٌةَعبَّتل 98 .«ِناَيّْصلآ ُمَأ ُهّرُصَت ْمَل ئَرْمُبْل

 هجوُرُخ َدْدُع نقلي اَمك اَيْنلآ ىّلإ هموُدُق َدْنُ ةَعْنَس ُعَرْفَي ام ُلَوَأ ٍديِحوَتلأِب

 ةكنح هب َكلَدُيَو ْعَضْمُيَف «تنأ ْمَأ اًرَكَذ َ َناَكَأ ٌءاَوَس ٍرْمَتب َكَنَحُي ْنَأَ

 .ُبْطْرلأ رْمَّتلأ ىنْعَم يِفَو 25 ْئَش هن هفْوَج ىلإ َلْنَي َتَح < ُءاَق ُحَتفُيَو

 نك

 َدْعَب اَنْقَو : ْيأ نيل ركب ءابغ ندي ؛ نأ سائل َنِب لَ لكل ُنَسُيَ

 َقلحَي أو كَ ثالث ِنْيَع لكِ اًرثِ 2 :ذأو كوالا نحب تنعي هن

 رْيَغ يف ْوَلَو مِجاَرَبْلا َلِسْغَي ذَأَو ٠ «طبإلا َفِنَيَو َرْفَظلَأ ُمّلَقُيَو َهَئاَعْل

 اجساد مياَصألا قع : يد ءءرشؤْل

 ١ : ٍنَسَح ٍداَنْسِإب [1 : مَقَر ءل1/4] َدّواَد يبأ ِرَبَسِ ةيخّللأ َحّرَسُي ْنَأَو
 ١مَنْ



 ١ م ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمَح امحأ نب دمحمل

 .ه ف هو د. اماه هو او هر ده ام هاه مواده او واه واه عار هاه ده فاو هد و و د هلفو ه اق واو واه هده ده هاه هاف هاه هه

 . (ُةْمِركْيلف ٌرْعَش ُهَل َناَك

 هب َسْأَب الق اَهِعيِمَج ُقَلَح اّمَأَو ؛ أولآ ضْعَب ُقََح َُهَو ْءَرَقْلا ُهَرْكُيَو
 وه

 لإ ُهُفْلَح ُنَسُي لَو ؛ُهَلْجَرْيَو هَْهدَيْنَأ َداَرَأ ْنَمِل هك اَلَو ءفْظَتل َداَرَأ ْنَمِل
 قدي أدير ٍدوُلْوَمْلا يف ْوَأ ءَمّلْسَأ اذِإ رفاكلا ّقَح يف وأ ءِكْمْلآ يف

 ّرَم اَمَك َةّضِف وأ اًبَهَذ ِءِرْعَش ةَنِب

 ةَروُرَضِ الإ اهِسْأَو ُقَلَح اَهَّل هَ ملأ اَََ
 ءبْيَّشلأ ْفْنَتَو ءةَدوُرْمْلِل اَراَثيِإ اَهِعِوْلُط لَو ةّيخللا فتن ُهَرْكَيَ

 .ٍةَحوُحِيّشلِ ال يَ وأ تيربكلاب ١ َّشلأ َلاَجْعِتْسأَو



 0 تيد» هج

 ١85 » ِءاَجش ىبأ ظاَفلأ لح ىف ٌغاَنْقإلأ «

 َلاَمْلآ :ِكيِرْخّتلأبَو ٌمَدَقَت :ْيأ هَوَبَس ٌرَدْضَم ٍنوُكْسلَأب قبلا
 ٍقيِراَرَمْلأَو ماهّسلَأب ّي َّيْمَّرلأ لَمْسَي ْيْمَّرلأَو ؟قاَبّسلأ ٍلْهَأ َنْيَب عوض وْضْوَمْل

 . اًمِهِرْيَغَو

 داهجلأ دعب ةبينشلا دج لش ةلضافْلل لماَشلا ُةَفهَسْمْلاَ
 ورش 41 4 ورق ني مثعطتسأ ام مُهَل اوثِمآَوط :ىَلََت ِِلْومِلَو «عامجإلاب
 تناك : ٍسَنَأ ِربْخِلَو «يِمّرلَأب هرقل هلك نبل َرَتَفَو ةيآلأ ١[ :ُةيآلا /ناَّْتَأل

 ءاَهَقَبسَف هَل ٍدوُعَق ئَلَع ٌيِباَرْع ا َءاَجَف ُقَبْسُت ال هلي هللا ٍلوُسَر َهَقاَن ُءاَبْضَعْل
١ 

 ْنَأ ىَلاَعَترْشأ ىَلَع اقَح ْنِإ» : هيل ُلوُسَر َلاَقَف «َنيِمِلْسُمْلا ْىَلَع كلذ ّقَشَف

 ةُواَد وُبَأَو ؛1183 : مُفَر 7884 /ه ُيِراَخِْلا] (ةَعْضَو َّ اًينُدلأ ِهِذلَه ْنِم اًنْيَش اعيش َعَفْرَي .

 ؛754١15 : مقر 0207/9 ُدَمْحَأَو 8595 :مُقَر 3218/5 ُنِئاَسَتلآَو 4480 :مُقَر 04

 ا ٠/4 طفوا 41015 04/1 فاح نب داو 4١316 : : مَقَر 291 :ةَحفَص ِدْيَمُخ ّنْئ ُدْبَعَو

 ْمِلَع ْنَمِل هر دو .(8 : مُر 0111/5 يِصاَضقلآَو ه4 :مقر 011/٠١ يقتل

 َّنَأل ءاَحاَبُم َّناَك ٍداَهِجْلأ ريغ َكِلَدب د َدَصَق نإف ٌهَديِدَش َةَهاَرَك ُهَكْرَ يمول
 م

 َدَصَق ْنِإَو 1407 :مهَر 1010/5 فو مفر ”» ْيِرَخْبْل) تاّيلأب َلاَمْعَأل

 َكِلذ عْئَمب ٌيِرَمْيَّصلَأ َحَوَصَق كامل اَنَأ ءاَماَرَح َناَك قيِرطلا طق اَمّرَحُم هب



 ١ ينيبرشلا بيطخلا َدَمحَأ نب :دمحملا

 كك 3 0 م - : علا م
 2 ٌتاَوَّدلأ للع ةَقَباَسُمْل ٌحِصَتَو

 ّئَسك

 يبل ِتَقَباَس اًهْنَع ىَلاَعَت هللأ َىِضَر ةشئاَع ْن « حيحص د دنس [؟ هال : : مَقَر]
# 

 هود متو ه2 مي( عدإا لا * عد وككوف امو همم
 َدْواَد وُبأ ئَوَر ذقف ءاقلطُم ال ضّوِعب ْروَجَي ال هنأ ُهْداَرُم ٌِشكْرَّرلأ َلاَق

١ 
 م

 ا

 : (ٌتاَوَّدلَأ أ ىَلَع) هرْيَغَو ضّوعب (ةَعب ةَقَباَسْمْل ٌحِصتَو)

 فن يف لإ َقْبَس آل» :كي هِلوَقِ ءطَقَ َةَلِْلاَو ريِوَحْلأَو ٍلاَعِبْلأَ

 :َلاَقَو 0217٠١ :مُقَر 305/4 ُيِذِمْرَتلَاَو ؛؟؟15074 :مَقَر ,394/» َدُواَد وُبَأ]

 ءالعالا :مقَر ىلا ُدَمْحَأَو : مُقَر 2450 /7 هَّجاَم ُنْبََو ؛88044 :مُقَر ,”اال/“

 459٠0[ :مَقَر 445/٠١ َناَجِح ُنْبَأَو 41947 :مقَر 5/٠©« ُيِقَهِنَبْلاَو ؛١/50 ُنِعِفاَّشلَأَو

 ضو ل ء شابكلا َةَحْطاَنُمَو «ةكيذلا ةَْشَراَهمَو «بالكلا ىلَع ُروُجَت 38

 ا أ َنيِذلآ ٍطوُل ٍمْوَق لف ْنِمَ ُكَمَس َكِلُذ َلْعف َّنَأل هِيَ لَ

 .لاَمقْلا تاآلآ ناسي اَمهّنأ ؛ ضوُخَب ٍعاَرِصَو ٍرْيَط ىَلَع الو مهبونْذب

 : مَقَر] ٌدْواَد وب ا ور .ِهاّيِش ىَلَع ةناكر هيلي ٌئنلآ ع َراَص ْدَق : ليق ْنِإَ

 [2 ٠و8

 2 ليد اميل ُهَتَدِش ُهيِرُي نأ ُهَ د 3 0

 .ُهَمَنَع ِهْيلَع َّدَر أف دع ٌئبنلا هعّراص امل يق هس 5< و - 2
6 

 رَمَبْلا ىلع َةََباَسُمْلاَو ءِكاَبْسلاك :بزحلآ يف ُعَمنَي ال اَم



4 

 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَنفإلا 288 ١

 يم عم را ل
 3 اًهسل أب ةلضانملاَو

 ٍضَوِع الب ْزوَجَيف

 بْرَحْل يف 4 هب ب ٍةَناَعِتْسالأب ٌةَداَعْلَأ تَرَج ن ْنِإَف ٍءاّمْلَأ يف ٌنسطَغْلَ اَمَأَو

 (ىَلَع) َةَبلاَغْمْلا : ْيَأ قَمَجْمُمْلا ٍداَّضلَأَو ٍنوُنلآِب (ُةَلَضاَنُمْلأ) ُروُجَت ()
 . بالا ّيِهَو «ةّيِمَجَع ْمأ ؛ لجيل َّيِهَو هيِبَرَع ْتَناَك ٌءاَوَس (ماَهَسلآ) يف

 ىلَعَو ءحاَمِر ىلَعَو ؛ٌريِغَص ٌحْمُر َوْهَو ءقاَرْزِم ٌعْمَج ,ءقيِراَرَم ىلَع م ٌحِصَتَو
 ُهبشُي امم بْرَحْلأ يف عفان لُكَو . .قينجْنَمب يمَرَو ديو عالق ِراَجْحَأب يَ

2 

 .حاَمرلآَو فويس د دّؤَرَتلَأَو ِرَبِإلاَو تالَسِمْلاِبيمَرلأَك ءَكِلَذ

 ىلإ َرَجَحْلا اًمُهْنِم ٍدِحاَو لك َيِبْرَي نب ُةاَماَرْمْلَا رِكذ اّمب َجّرَخَو

 ىَلَع ُدَقَعْلأ ُم خص دف ؛ٌخالِعْل مسي ٍدَيْلأب ِرَجَحلأ َةَلاَشِإَو ءهبِحاَص
 َلاَق .هيف لقت ا ؛ ِلاَدلَأب ةّماَعْلا ُهَ

9 

 ةّماعلا هل ع هلوَقَتَو ملا .ُفاقتلأ اَمْأَد . كلذ
 مرق <

 ةّيشخ ُمَنْمُي ْلَقَو ؛ ةَقَباَسُمْلا ٍلاَح اَح يف عفن هنأ فراَوَج ُةَبْشَألَاَو : ٌكيِعَرْذَأل

 . هاَظلَأ َوُه اَذلَهَو ءماَكْللاَك ءِهبِحاَص َِب ةَباَصِإ ىَلَع صِرْمَي ّلك ْذِإ ِرَرّضلأ

 حاب لع الو اهون رفح يف هب نزيد يو ىلع حيا
 « لج ىَلَع يفوُقُو ىَلَع لَو ءِمَاَح ىَلَع لَو ءٍْنَرطِش ىََع الو ءِاَمْلأ يف

 ٍةَقَباَسْملاَع .بهللآ عاوْنأ ُرِئاَس اَذَكَو ِرْثوَو مْفَش ْنِم يب ام ِةَفِرَْم ىلع الَو

 ؛ بْزَحْلا يف ُعَمْنَت ل روُمألا ٠ هذله نذل قراَوّرلَأَو ٍنُمُسلأَبَو مادقألا ىَلَع

 . ٌحاَبمَف الِإَو «ضَوعب اَهْيلَع َدِقُع اذِإ اَذاَه

00 
٠. 

00- 



 ١ ُينيِبرَشلأ بيطخلا ٌدَمحَأ نب دمَحمل

 م 3ك ور هم رس -1

 » يس «ءو لإ اس سس 0 .٠

 ُهَنَأ «اَهِلْضَأ»َو «َةَضْوَدلَا» مالك ٌرِماَظَف سْوَق ىَلَع قدْنْبلاِب ْيِمَلَأ اَمأَو
 و 27 2 لإ له رهو 7 7 1

 ةَيِضَفَو :ُئسَكْرَّرلأ َلاَق .ٌراَوَجْلا «يِواَحْلا» يف َلوَقْنَمْلا ّنكلل ءَكِلَذَك
 ُبَرقألآ َوْهَو :َلاَق .هيف فالخ ال ُهَّنَأ مهِمالَك

 00 0 3 كك ر وص 2 رع مك 2 هو 7

 ِنْيئْثَأ ركذ ىلع اًهْنِم ُفنَصُملأ َرَصتقأ «ءاَيشأ ُةَرَشَع ِةقَباَسُملآ طوُرْشَو

 ,ةَياَغَو ًءاَدتْبَأ (ّهَم ةوُلدم) هيل يِمْرَي يذل ضَرفْلاَو

 . مالك يف يّتآلأ عنا : اًمِهيِناَتَو

 . لاتقل ةَدع يَ ةوُفَمْلا َنوُكي نأ ٍطوُرْشلأ يف نم :ُتلاَثلأَو

 َيِهَو ءامِهريَس ةَفِرْعَم َصضَرَفْلآ ّنأل التم ٍنيَسَرَْل ص : عبار
 َمَقَو ْنِإَق «ِنيِّتلأب ِنآيَعَتَيَو مدل يف اَمُهْفْصَو يِفْكَيَو «َنيِيعَتلأ يِضيْقَت

 انكي ذل يف فوُصْوَم لَ دف َعََو نإ .ذقعلا حفلا اله

 ٍرْيَغ ريجألاك فوُصْوَمْلا ِسَرَفْلا ٍتْوَمِب ُدْفَعْلا ٌخِسَفْنَي الَق ءِعفاَرلأ ُهَنَحَب

 اَمُمُدَحَأ َناك ْنِإَف الم ٍنيَسرَفْلآ َنِم دج حا لك قبس ناك كه
 ْرْجَي مل ؛هِمُدَقَتب ٌعْطَعُي اَهِراَ وأ هَفْلَخَتب .

 اَمُهَلاَسْرِإ طرُش ْوَلَف ءاَمُهالِسْرُي : و نيبو ابكي ن 3 :ةرواَلاَو
 ةَياَعْلا ٍناَدِصْقَي ال اَمُهّنأل «ٌحِصَي ْمَل اَمِهِشْنَأب ايِرَْيِ

 تفتك تي فوت يت 0 * ةفاَسَْلا ٍناَوُكرمْل مطب نأ : ُعِباَسلَو



 جدو عطا ال اه

 َءاَش ْنَم ُهَتَباَد َبِكْدي نأ اًمُهْنِم لَك طَرَش ْوَلَف « نييك نين ت٠ الو

 ُ ُهَدَحَب اَمُك ٍبِكاَّرلأ يِف ُفْضَوْلا يِفْكي اَلَو «ناَبِكاَّدلَأ يح طي

 يكن

9 

 عب

2 35 
 ِرئِإَسُك َةَفِصَو َو اَردَقَو اَسْنِج ٍطوُرْشَمْلأ ٍلاَمْلَأِب مهلا : :ٌعِساَت

 لاَم ٍرْيَعب ٌدَقَع ٌّحِصَي الق ءالَجَوم وأ الاخ اني ديد وأ َناَك اَنْيَع م «يضاغأا

 اذه َكَلَف ينتْقَبَس ْنِإ :َلاَق ْرلَف ءِدِسْفُم ٍطْرَش ُباَنتْجَ 7 ديالو

 َُنْمَي ٍطْرَسِب ؛ كيت ل ذقت دمق :تهحضأ ةمي ذأ طز كان

 َُح عيب ال ْنَأ ٍطْرَشب ب اَكْيَش ُهَعاَبْوَل اَمُكَر َراَصَف ءيفّدَصّتلَأ َلاَمَك

١ 

2 

 لاني ون دك نون كر
 ؛ ضَوِعْلا يف اَلَو ٍلَمَعْلا يف صْقَن او دايز الو ِهَفَح كَ هلق اَلِإَو ُهَقبْسَيَ
 ُناَيَب م اَم ىَلَع ةداَيِز اهل ُطَرتْشُيَم «ٌحِصَتِل ةموُلْمَم ِةَلَصاَنمْل مأ هةَفاَسَمْلا ىَلَع ٌفوطْعَم (ةَموُلْعَم ةَلَضاُمْلآ ُةَفِصَو) : ةَلوََو
 ءٍطْحُمْلاب بيِصُْمْلأ هاّبتشأ ّنِم اًرَذَح هيف اَمُهَنْيَب بيِيَرَتلأ ٍطاَرِتْشال ءيمَدلأب



 ١1١ ٌينيِبرّشلأ بيطخلا ٌدَمَحَأ نب دّمحمل

 هْيلِإ ئَمْرُي اَم ةَمَجْعُمْل نْيَعْل فب َوُهَو ءِضَرَعْلأ ِرْذَ ناَيَبَو ءاَعَم اَيَمَر ْوَل
 ّنِم ِهِعاَفِترَأ ْناَيَبَو ءاَكْمْسَو اًضْرَعو لوط ساطَْق ذأ ٍدَلِج وأ ٍبَشَح وحن ْنِ

 ناب ط َرتْشُي دي الف َبَلَغ ْنِإَق ءاَمهيف ُفْرُع بغي ْمَلَو ُضَرَمْلآَرِكذ نإ ض هزألا

 َقَبْسَي : ْيَأ َردَْي أب ِةَرداَبُمناَيَب اَلَو ٠ هْيَلَع ٌقلَطُمْلا لَمْحُي لب ءاَمُهْنِم ِءْيَش

 َءَم اَمُهْنِم لك ْنِم َنيِرْشِعَك ٠ .موَُم دعم ٍطوُرشمْا دعا ٍباَصي اَمُهُدَحَ

 2 لَو ؛ةَباَصإلأ يف اًمهئَِوَتْسَأ َنِم سأل وأ ٌيِمْرَمْل ٍدَدَع يِف اًمِهَئاَوِتْسَأ

 موُلعَم ٍدَدَع نم ٍدِحاَوَك اَذَكب رحل باَصإ ىَلَع ُهئَباَصِإ ديت ْنَأب ةَطاَحُم

 ىلع َكِلذ نم ِءْيَشب ""دييقتلآ نع قلْطُمْلا لمحو .اًمُهْنِم لك ْنِم َنيِرْشِعَك
 سْوَف نيب طري لَو ٠ امِهِتلعلهِهَس ةَهَس َوُهَو ِهبَون َلَقَأ ىَلعَو ةَرداَبُمْل

 هلثمب هاد َدْبِإ َ راَجَو اَمَل اَمُهّْنِم امْيَش َنّيَع ْنِإَف ءيِماَرلَأ ىَلَع َةدمُعلآ أل ٍمْهَسَو

 .ِدقَعْلل هِسْفُم هلاَدْبإ عْنَم ُطْرَشَو ءِهِعْوَن ْنِم
 وعدو

 «ِضَرَعلأ 3 ةَباَصِإ دَّرَجَم َوَهَو عرق نم ضرع هِيباَصِإ ةَفِص ْناَيَب رسم سو
7- 
 ع

 وأ كلذ َدْعَب َطَقَس ْنِإَو «هبف َتْبْد دي ْنَأِب ٍقْسَح وأ ءطقسَمَو ُهَبقْني قد نبق أ

 اًعلطَأ ْنِإَ :هَمِرْخَبَق ٍضَرَعْلا َفَرَط بصي ْنَأِب ِمْرَح وَ نيد ذب قت

 حتفب (َّقَبَس اذِإ 0 2 ُدَحَأ) طوُدْشَمْل (ّضَوِْل ُجِرْخْيَو)

 . يِِرْيَجبْلا .ْنَع» ئتْعَمِب َيِهَو ؟ىلَع» : خَسُتلأ ضب يِفَو .ختلآ ٍبِلاَغ يِفاَذَك (1



 )| ةرغس م 1 سس اس س5 ومو - م2 نحلل هةر <
 | ْرَجَي مل اَعَم ُةاَجّرخأ إَو ؛ هل هّبِحاَص ةذخأ قبس إو « هٌَدَرتِسأ

 مل قبس َنِإَو « ضّوِعلأ ذخأ َقَبَس نإف : اللَحُم اَمُهَنْيَب الِخَدُي نأ

 أ سي نيش نإ .ُهَعَم َوُه ْنَّمِم (ُهَدٌرَتْسَا) .ِلِعاَقلل ءاَبْلآ ىَلَع هِلَوَأ

 اًمُيَنْيَي ٍذِئديِح طّرَتْسُي اَلَو «قباَسلَأ (ُهْبِح ِءاَض ُهَذَخَأ) .لوُعْفَمْلل ِءاَنِب َنبْلآ ىَلَع

 ّلإ) يتيح (ُز ُْجَي مل اَعَم ضَوِعْلا) ٍناقباَستْملآ : ْيَأ ء(اَجَرْخَأ ْنإَو) .لّلَحُم

 نإ ُروُجَيَف لوألا مالا ٍرْسَكب كلُ اًمُهَنْيَب) .اًطِرْشَي : ْىَأ (الْخْدَي ْنَأ

 ْنَع ُهْجِرْخُيَو َدقعْلا َللَحُي هّنأل الم يمس ؛اَمُهْبيَباَدِل اًوفك ُهْتَباَد ْتَناَك

 ام (َذَحَأ) يقام (َقَبَس نإ) َلَلَحُمْلا َنِإَ َقَمَدَحُمْلا ر راَمَقْل ةّروص

 ْنِإَو) .اَمُهَل ِهِقْيَسِ اََتَرُم ْمَأ اَعَم اَءاَجَأ ٌءاَوَس هس ضَرِعْلا َنِم ُهاَجَرْخَأ

 اًمهدَحَأل َء شالو ءايغامفل تزل ٠ اَعَم اَءاَجَو ُةاَقَبَس : ْأ .(َّقِبُس

 َلاَمَف دعا َرَخَأتَو ِنْيَقب :قباَسَتمْلآ ِدَحَأ مع للحمل َءاَج ْنِإَو ءِرَخآلَأ ىَلَع
 0 ُ همم

 اًمُهَّنأل ُهَعَم َيمدلِبَو لئحمي رشات ُلاَمَو ُدَحأ فَي مله سْفَنِل اًذلَه
 هقْيَسِل ٍلَوَأِل ٍرَحآلآ ُلاَمَف ُرَحآلآ مث ُلّلَحُمْلا هن امه اًمُهُدَحَأ َءاَج ْنِإَو ُفاَقَبَس

2 
2 

 .٠ نيس :ينثالا

8 

0 

 دام د6

 ءاَعَم ِناَئيِجَيَو اَمُهَقبْسَي نأ :ةيناَمَث ٍلَذَحُمْلا يف ةَنِكْمُمْلا ُرَوُصلآ :ةيبنَت
4 

50 

 مسالا َعَم ْنوُكَي 4 وأ ءاّمْهَنْيَب طّسْوَتي وأ اَبَّبَرُم ؤَأ ءاَعَم ِناَئيِجحَيَو اَقِسَي و

 نا

 م

 . عيِمَجْلا يف ْمُكُحْلا ىَمْحَي الَو ءاَعَم هن كا ٌءىَجَي ْوَأ ءاّمهيناث ؤأ ءاَم ا



 ١ + ينيبرّشلا بيطخلا دَمحَأ نب , دمحيمل

 مام جام هاو و ا. اع اه اواو د. انام ع د. ساو هد هاه ساو ها واو د٠ واه هاو اهو ة.اه دعاه واو او هاه عادوا واه هاف ها »#

 و 0-2
 ع

 ٌَّحَص هنود وأ ٍلّوَأل لثم يناّنلأ طَرَشَو دك ا ٌعْمَج ٌقَياَسَت لَو
 ع

 2 1 و ومر

 ْنِم ْمُأ مامإلآ َنِم َناَكأ اَوَسَو ِنْيقباَستُملأ ٍرْيَغ ْنِم ضّرِعل ُطَْش زوجيو

 يع هلأ ذك اعلا تن يف ل امد قيس نم 6 للي

 يف لام ذهنه اذ َنَلع ُهَلَف ءاَمكم قيس نع : نينجألا وأ : يقلل
3 

 يَ

2 

1 

 امَم اًمهِاَرْخِإَو ضَوْل ٍنْيَلِضاتْمْلا ٍدحأ جاَرخإ مكح نأ كَ لَو ءٍوَعاَ

 قف ٍرْبَع نم َقبَس اَمِف ةَقْباَسْمْلا مك

 َتْنَأ تْبَصَأ اَذِإَف ءاَذَك يمر :اَمُهُدَحَأ َلوُقَي ْنَأ امِجِدَحَأ ٍجاَرْخِإ ٌةَروُصَو

 .بِداَص ل ادَحأل ءيَال نأ هنأ ذإو ذك يح كا ان

 ذإ اًضَو هيِحاَص ىلع داو لع طرشي نأ ام اجار ٌةَروُص

 َقَبَس اَمَك اَمُهّنِيَب لَلَحُمِب الإ اَذَم ُروُجَي خي كلو 2 تام

 5 د16

 ل ! ذأ «لبَج ِدوُعُصب ءاَمِهتو رابتخأ ىَلَع ِناَلجَو َّنَهاَرَت ْوَل :ةَمِتاَح

 .ماَرَح ُهَّلُكَو «لِطاَبْلاِب سّْنلآ لاَ َرْمَأ لكأ ْنِم َوْهَف ؛ ")1ك لك وأ ءِوَرْخَص

 .«ةَضْوَّرلَأ» يف يف هّدَقَأَ مك نبأ ُهَركَذ

 لْمَح ىَلَع تؤ نم اولهم م نو : يمد لاَ
4 

0. 9 

8 

4 
 م ص رع 3 هك خم رم

 هدرز م14 هم هك سكوس (|سسغس مكر تكي ريك وكي لا هك عسر مساع
 ١ نا ريجبلا .ةخسن يف هتْيَأَر مث «عيوجلل َحِحاَر َوهَو (اذكب اذك لكا ْؤأ» :هرّْيغ َةَراَبع )١(

 د



 ه4 ا. .٠ هي ساو و ده ف ده هاف هوو واو واه و دو د. هاه اه اه و هاه د. اه اق ه عاود ه و ده هاو ساو سه ا. و ده دع هاهو

 َتاَرَلَّصلأ ِكْرَت ْنِم ِهْيَلَع َلَمَتْشَأ ام م َلاَهَجَو هَلاَلَص َكِلذ ُلَكَو ؛ بوُوُْل

 . ىَهَتنأ .ِتاَرَكْدُمْلا ٍلْعِفَو

 1 - - 0000 م 1 د ٠ فور 1 َ 2

 ىلع ِناَدَهْسَي ٍنادهاش ضّرغلا َدَنَع نوكي نأ ٌتَدَنُيَو «ٌرهاظ ٌرْمَأ اَذنَهَو
 7 6 0 2 3 هل نى 6 2 0 2 هك 07 6 َء لا 7 6 ا هس

 اًمْذَي نأ الَو «َبيصملا اَحَدْمَي أ امهل َنسيلَو ءاطخ ْوأ ةَباَصإ نم ام
 َ ' م

 ير 3 داو د 3 7 01

 ُِناَربَطلا] رّبَحِل :ةرذع ةيزيل حاصلا لع تيا ماجن ميرخت

 َوُهَو «ةَبْيَش وُبَأ م هيف :7516 /6 اِيَئاَوَّزلَأ ْعَمْجَما يف ٌيِمشيهْل لاق ك1 : مُقَر وا

 نأ بنَجْلا طم يف َركدَو : يف ذاكلأ َلاَق .(بَنَج آَلَو َبَلَج ال١ :[تيِعَض

 يِذّلأ بوُكْرَمْلا نَع ء اول َوحَت َدَمألآ اوُبَاَق اذ َّتَح ءَسَرَفْلآ َنوُبْجَي اوُناَك

 .َكِلْذ ْنَع اوُهَ «ةَيمدجْلا ىلإ بوُكلاب ةرُك



 َخَقَ
 َيَرج» ييإ لح
 ىصسمور» نود ساشو

 دمي ا صيدمم . 16 تاقححمل تف تأ ل توم

 ١ ٌقنيبرّضْلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 23 م م ع هم و 2

 ْوْذَنلَأَو ناَمْيَألا بابك
 أ رس ٠

 0-0 معجبو ل

 و لَو ناميالا تاتك
 1 هر

 31 2م 2 201017 و ع 2 0 و 2ءاص

 «'نمَيلا دَيَلأ ةغللا يف اًهلص ُهَأَو ( نيم عع ,ةزْمَهل | حتفب ناَمُيالا

 ديب ْمُهْنِم ٍدِحاَو لك ْذْحَأَي اوُمَلاَحَت اَذِإ اوناَك مُهَنَأل لحل َْلَع ْتَقِلْطَأَو
 ايمن :قتنش وأ داك ايِضاَم سباع رثأ قيِفْحَ :حالطيضالا يِفَو هيِحاَص
 2 َتْيَمْلا نقيل هفلَحَع كامييْمُم وأ َراَدلآ َنَلُخْدَيل ِهِفلَحَك ءاتكْنُم اناَبْنِإ أ

 .ِهب لْهَجْلآ وأ ٍلاَحْلآِب ملِعْلآ َعَم ةَبذاَك وَأ ْتَناَك َةَقِداَص
 «ٍتباث ريغ :بَو ؟ انيمي ْتَسْيَلَف «ِنيِمَيْلأ عل «قيِقْحَتلأ» : :ب ؛ جَوخَو

 هَنَلَو هِقيِقَْتِل ْعَم اَلَف ءهِسْفَن يف هَقّقَحَتِل «َتيوُمَأل أَو هِلْوَفَك تبا

 نقل فلس لآ هيف ُوَوَصتي ال مب مُدان َقراقو ؛ ؛ ْثْدِحْلأ هيف ُرَوَصَني ال

 جوي هب خب را تم 9 أ تي لج ال ثنحلا كيتا يم

 000 ديِكأَتلِل اًضْيَأ ُنيِمَيْلآ ْنوُكَتَو ءِريِفكَتلَ ىَلإ
 داوي ال # : َلاَعَت ِهِلْوَفَك ٌتاَيآ 7 مت َلْبَق باَبْلآ يف لْصَألاَو

 مي آس ام ص الس سي لَ

 ةّيآلأ [54 :ًةيآلآ /َوَدِاَمْلا ٌةَروُس ه 5١٠ :ةيآلآ /ةَرَقَبْلا ةَروُس ؟1 © يمي يف وْمَل

539 

 :ِةئِلاَتلَأ يف َلاَق َمُث ءِتاَرَم تان ااَّشْيَرَف َنَوُرْعألِ هللاَوا : هلكت هِلْوَقَك ٌداَبْحَأَو

 وُبَاَو ؛ : مَقَر ,2خ١/30 ُتِناَرَبَلََو قي : مقَر] ٌدْواَد وُنَأ ُهاَوَر «هللأ ءاش نِإ»

 اطَسْوألا» يف ُنِناَرَبَطلأَو 44548 :مَقَر 2186/٠١ َناَّبِح ْنْبَأَو ؛15094 :مقَر ءال8/0 ىَلْعَي

 ؛ حيحّصلأ َُل جر ُهلاَجر 2ر 14 «ِدَئاَوَّرلَأ عَمْجم١ يف ُيمَتْنِهْل لاق « 4 :مُقَر يل
8 1 

 طباضو .[لم8: : مقر ل /+ ُِمَلْيَدلأَو اوم : مقر قال ٠١/ ُتَقَهْيَبلأَ



 2 .َء 0 3 8 5 ن2 0 و روم ع مقر َِ
 ع 5 3-0

 « ِهَئاَمْسأ نم مساب وأ «ئلاعتر اب الإ ميلا دقعني
 2 31 هذ

 ١ اما 0 خل 1 7 ١ اهوا 05-4

0 

1 
0 

95 
 3 و

0 

 الإ ُنيِمَيْلأ ُدَقَعْنَت الَو) : َلاَقَف دب نعي ُدِقَعْنَت اَميِف ْفنَصُمْل َعَرَش مث

 ُداَرُمْل ىَلاَعَتَو ُهَناَحْبُّس يِراَبْلا ُتاَذ ُهْنِم ُمَهْفُي اَمب :ْيأ «(27ىَلاعترهللآ تاذب

 هرب لاخي نقيل اهب
 اَنَتْشُم ْوَلَو هب َةَّصِتْخُمْلا (ىَلاَعَت هِئاَمْسَأ ْنِم مشب وَأ)

 ؛ نيّدلأ مْوَي ِكِلاَمَو «َنيِمْلاَعْلأ ّب  :ِهِلؤَقك ءاَدَرعُم هم امْسَأ ٌناَك ٌءاَوَس

| 

 ثا

5-9 

 2 ا

 هديب ىسمن ْؤ ذم م ةدثْعَأ يِنْلأَو : هلْوَقَك ءْنكي مَ
3 

 0 ومي ال يزل يأ وأ مَ تيار
 ل

١٠ 
 نيم نال انا 8 ره ا آل ندا هن يلب وَ ان نت هرفي دي م

 اع د مْ بياكل «هئاَمْسَأ نب مشأب أ كيب لَو 5
ً 

 نإ
0-0 

 ْتَدَقَعْنَأ ءٌبَكلَأَو َقزاَرلاَو قاَخْلاَو ميِحَلاَو : هَلْوَقَك ؛هِرْيَغ ىَلَعَو ىَلاَعَتَو

 م 5 5

 ٍتاَّدلأ ىَلَع ٌلاَّدلآ ٍفيِرّشلآ مالا اَدئَهب ْي ا :َلاَق «نلأب ّلإ» :ّيِداَبَعْلا مِساَق ِنْبأ ٍةَحْسُن يِف ١(
3 3 
 را هد ماك س1



 اهوا 0١١ قيقا بطحلا دم نْيدّمَحْمل
 هت 20

2 

 أ

4 4 - 

 2 . هتاذ تافص نم ةفصو

2" 

 اذِإ ام فالخب ءَّقَلْطَأ وأ ىَلاَعَت ُمَد ةاَرأ نأ لاحت ُهَر رْيَغ اهب ذي مل ام

 ٍقلاَخَو ءِبَْعْل ميِحَرَك ءاَدّيَقُم ِهِرْيَغ يِف ُلَمْعَتْسُ اَهَنَأل َُرْيَغ 2

 ريغ ىَلَعَوْيَلَع َُلطُي يذل ان اَمَأَو .ليإلا بدو ءشيجْلا ِقِزاَرَو كنإل

 ٌُةنيِمي ٌتَدَقَعْنأ هب ىَلاَعَت َداَرَأ نإ َنَحْلََو مِلاَعْلأَو دوُجْوَمْلاَك ٌءاَوَس

 اَمهْيلَع ْتَقِلْطَأ اَكَل اَهَنَأل ءَّقَلْطَأ وأ ُءَرْيَغ اهب َداَرأ اَذِإ اَم فالخب

 .هتطَعَرَ ([تاَذ ٍتاَفِص] ةّئتاَذلأ هِتاَفِص ْنِم َةَفِص ْوَأ) تاياتكلا ٍتهَبشَأ
 ه2

 ّ 227 2 7 هه 0 017 0 ل هَ 39

 نا الإ ؛هقحو («هتردفَو ِهِمَلِعَو «هتكيْشَمَو هِمالَكَو ِهئاَيِرْبِكَو «هترعو

 8 تي هم هه عقر 6 سس قم ا

 َروهَظ ةّيِقْبلاَبَو «َروُدَقَمْلاَو مولْعَمْلآ هلم نيدللِب «ِتاَداَبعْل قحاب ديري

 اَذَكَو ٌبيِمَي هللأ باكو :ُهَلْوَقَو ؛ظَّْللا لاّمتخال اَنيِمَي ْتَسْيَلَ اًمراَثآ
 - 2 سمه ويعم سم 8ئةهس هّ ى مم مل 80م

 ِفَحْضَمْلابَو هداَصلأَو ةبطخلاأ ٍلارقلاب ديري ١ الإ ؛فَحصُملاَو ِلاَرَقلاَو

 . َدْلِجْلاَو َقَوَوْل

 رُثاَوَو هللآبك ةَيِقْوَف ُاَنَو ُْقاَوَو د وم ءاَب ةَروُهْشَملا مقل ُفوُرُخَو

 اَقَلطُم ٌرَهْظُملَو ةْيِقْوَملا ءانلآب ىَلاَعَت رش ظفل ع صحي و اَذَك َنَلعْمَأل هت

 ىَعَوِيلَع ةَدَحَوملآ خدت ؛ ِناَمْحَّرلََتَو ِةَبَْكَل أ بَ اًذاَش َعِيْسَو ءِواَوْلب

 ديل الع :َلاَق ْوَلَو كاَّتلأ هن ُواَوْلآ اَهِلَتَو ؛لشألا يَ ٍرَمْضُمْل

 “ شب ُدَهْشَأ : هلؤَمَك هَ ةياتك ءاَذك َنَلَعْفأل ٠ كَ وأ ِءاَهْل



 مام هادم اماه راو. .ءاه ع د. د عام ا «ه اه و ا. ده ده و ده هج واه ده ده سلو هو واه عاهدوا واه ا. هو هاه ها واو ها هاما»

 ىف نحل ال هنأ 'لع «داقعنالا نمي ال عْفَّرلأ يف هب ليق َنِإَو «ةحللاَو
 - 0 ١

 عزنب ٌبضنلاَو ءَنلعفأل هب فيْخَأ هلأ :ْيأ ءءاَديْبالَأب ٌعفّرلآف .كلذ وه م, م مَ 5 هَ بم كي
 5 مهل ها م و 2 ها # م ل يه 1 4
 ىرجم لصولا ءارجإب نيكستلاَو هلمع ءاقبإ هفدحب ّرجْلاَو «ضفاخلا

 فقول
 03 2 نس 00 مَ 0 و نصل 0 و 3 8 و هل وك وير

 انك نلعفال هللاب فلحا وأ «ءتفلخح وأ « مسقأ وأ «.تمسفقأ هلوقَو

 عراَضُملا يف الَبقتْسُم ؤأ « ىضاَملأ ةغيِص ىف اًيِضاَم اًربخ ئّون نإ الإ ريمي

 ا ا 7 < مدس .: هَ ُّك ١ م7 م6 مارق عر مد

 كلأشسأ ؤأ للأب كّيلَع مسقأ :هرْيغل هلؤقَو ؛ةاَون ام ٍلاَمتْخال انيِمَي نوكي الف

 اَهْدرُي مل اذإ ام فالخب ءهسفن َنيِمَي هب َداَرأ نإ ٌنيِمَي ءاذك َنلَعفتل لأب

 ٌىَبتلأَك قوُلْخَمب ِنيِميْلَ دا ُمَدَع َركذ اميِف ٍداَقِنالآ ٍرْضَح ْنِم َمِلْعَ

 ذأ الإ ب ثيلحلأ هوكي ل ؛هدق عم ْوَو ؛كِلَذ ِوخَنَو ةَبْعَكلاَو َليِْبَجَو

 ّنِم ٌءيِرَب وأ « ٌىِدوُعَي انأَف اَذَك ُتْلَعَف نإ :َلاَ ْوَلَو ُهَناَسِل هبل قبسَي

 داَرأ نإ هب مكي لَو ءِنيِمَيِب َسِيَلَف ؛هِلوْسَر ْنِم وأ شأ َّنِم وأ «مالشإلا

 ء[احل١ :مُقَرَل (راَكْذَألا» مالك ٌهاَضَتَقَأ امك َّقَلْطَأ وأ «لْغِفل ِنَع هِسْفَ دعب

 َدَصَق ْنِإَو ؛ ىلاَعَت هللأ و ٌرِفْخَتْسَيَو ىللأ ُلوُسَر ٌدّمَحُم هلأ الإ هنلِإ آل َلَقيلَ

 . لاَحْلآ يف فاك َوُهَ هلع اَذِإ َكِلَذب اًضّولأ

 ئَرْغَد يِفَو ٍةَعاَط يف آلِ ُهَرْكَتَو رْيَغَو ٍضاَم ىلع ُنيمَيلأ حصن : : يبن

 ١ باَكِتْرَأ ىَلَع َفلَح ْنإَ الك ٍديِكْوَتك ؛ٍةَجاَح يِفَو مكاَح َدُْ يقص َعَم



 | ينيب رّْشْلأ بيطخلأ أ دم نب دمحملا

 ةَقَدَّصلأ َّنْيَب ٌريَخ يَ وهف لاَ ةكَدَصب لع عَ

 نس حاَبُم لف ذأ كَ ىلَع ْوأ ةَراَمَكَو ُثْدِح ُهَمِرَلَو (ِهِفِلَحِب ئَصع ٌةَيِصْعَم

 ٍثْذِحْلأب ْيََعَو «ةقنح َّنْس ِهوُرْكَم لغف ذأ بوُدنَم كرت ىَلَع وأ ؛دئنح كر

 ةَراَمك ُميِدَقَت ُهَلَو هنْنِح ةِرك هوُرْكَم ِكْرَت وأ ٍبوُدْنَم لْعِف ىَلَع وأ ٌةَراَفَك

 ىيبمك ع كل عل

 . ٌيِلاَم روذنمك اَهْيَبَس ٍدَحأ ئلع ِمْوَص الب

2 3 4 

 اًحللأ
007 

 تْلَعَف َْنِإ يِلاَمب َقَّدَصَتَأ ْنَأ َيَلَع لل : ِهِلْوَمَك (هِلاَم ٍةَقَدَصِب َفلَح ْنَمَو)

 اذإ ام ِهِرَوُص ْنِمَو ءِبَصَعْلأَو اًجّللأ ُدْذَن : ىَعَسُيَو . يِدْبَع َقِتْعَأ أ ذك

 0 الا رهظأ ىلع يكس وه) ذك َلَعْف ام يِنمَرلَي قنا : َلاَق

 (ِةَراَمَكْلأ) لْغف َّنْيب (3) .ُهَمَرَمْلا يِذَّلأ نعل وأ اَهَمّرَتْلأ يِتلآ (هَق ةَدَّصلأ)

 :مَقَر 2107/4 ٌئِذِمَرَتلآَو 41140 :مقَر 270 /] ٍمِلْسُم ربخل هن ُةَناَيَي اَيَب يِتآلأ يميل

 : مَقَر 0114 /4 ُدَمْحَأَو 458177 :مَقَر 370/10 ُنِئاََلَآَو ؛ٌبيِرَغ ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو 4
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 ُيَقَمْيْلاَو ٠0855 :مْقَر 009/4 َةَاَرَع وُبَأَو 057 :مْقَر 70/107 ٌنِناَريَطلآَو 0

 آل َيِهَو ان نيِمَي ٌةَراَمَك ِرذَل ةَراَمك١ : 18١[: / ٌيِواَحّطلََو ؛197817 :مُقَر 46٠

 . جاَجّللآ ِرذَن ىلع ُهَلْمَح َنّيعَت «قاَمتالآب ِردَملآ ِرْذَن يِف يفك

 ٌةَراَمَكْلا ُهْنمِرل هذ ُةَرَمك ذأ نمي َراَفَك َيَلَعَف اَذك ْتْلَعَف ْنِإ :َلاَق ْوَلَو

 ف قي مل خلو ولا ف ناقش يت لش م
 ٍةَبرُ نيب ُرْيَحَتَيَو ؟ َحَص ّرْذَن َيَلَعَف ؤأ ؛ٌوْمَلَف ُنيِمَي َيَلَعَف :َلاَق ْوَلَو ؛ةي

 . نمي راق

 ا 0



 ١0 عاَّجش يبأ ظاَمْلَأ َلَح يف ٌعاَنقإلأ «

 َُرْيَغ َرَمَأَف اًكْيَش َلَعْفَي ال نأ فلَح ْنَمَو . يملأ ِرَْل نِف ءْيَش آلَ
 5 ثنحي

 اس هس س6

 ىف وهلا هلأ ٌمُكْدِحاَوي ال : ىَلاعَت ِهِلَْعِل (ِنيَِيلآ ِوْغَل يف َءْيَش الَو)
 ْيَأ «[م4 :ةيآلأ /ةَدْئاَمْلا ٌةَروُس 5] 4 نسا دَقَع امي مُكحُلْنيَوُي كلو مكب

 ةَروُس ]١ # مفولُم َتَبَسَك نب دحوم نكَلَو # : ئرخألا ةَيآلأ ليلدب ٌمتدَصَق

 : اَهْنَع ىلاَعَت هللأ َّيِضَر ةّشئ َةَشْياَع ْتَلاَق امك َوُه ِنيِميَلأ ُدْغَلَو 1070 ب ةيكلا /ةرقبل

 َلاَق ْنَأَك 1457+ :مفَرا ير حيل هوَ فَ 5 نب هاو ال : لجل 2
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 تفو يف ؟هلل

3 
 ان

 ؛هللآَو ىلَبَو ىْنأَو الب نيِمَيِلَأ وْ ِط ا مصل نبأ دق
 ام 0 ] 1 1 ع 2 7 9 م

 .ةكوضْفم ُتَواَصَت «كارذيشأ

 َلَعَجَو ءِنيِمَيْل هَل ْنِم ناك ِهِرْيَغ ىلإ ُهناَسِل َقَبَسَف ِءْيَش ىَلَع َفَلَح ْوَلَو
 لمَ نأ دار جاَص ىلع لعد ام نيل وذل نم :هيفاَكلا» ُبِحاَص

 0 .ئولبلا هبْهَُتاَمِمَوْهَو يل ُموُقَت الرشآَو :َلاَقَ
 (َلَعَقَم) ؛ يِربشَي ال وأ عيب ال نك اني 6 (اَعْيَش َلَعْفَي ال ْنَأ فَلَح ْنَمَو)

 .ِهْيَلَع فوُلْخَمْلأ ٍلعْفَي ْمَلُهَنَأل (ْثَنْحَي مل هَرْيَغ) اًْيَش
 00 0 00000 0 سهم 2 ال مس لإ ىو ررةه سر 2

 .ةلاكو ْوأ ةيالوب هسفنب ىرتشا وأ َعاَب نآب هيلع فولحملا لعف اذإ اَمأ

 ْنِمَو ؛ْتَنْحَي مل اًمّركم ؤأ الِهاَج ْؤأ اًيسان ؤأ ءْتْيَح اًراَتْخُم اًمِلاَع ناك نإف



 ١6١ ينيبرشلأ بيطحلا ٌدَمَح نب دمحمل
 9 9 هت

 . ْثَمْحَي ْمَلاَمُهَدَحَأ َلَعَمَف ِنْيَرْمَأ لغِف ىَلَع َفّلَح ْنَمَو َدَحَأ اَعَي

5-1 

 7 0 مسووس غب 32
 ُفوُلْخَمْل اََّنَأ ُفِرْعَي ال اَراَد َلُخْدَي ْنَأ لِهاَج ٍلْمِفْلأ رَوُص

 تير هك رْعَي اَلَو ِةَمْلَظ يف ِهْيَلَع ّمَّلَسَه ٍدْيَر ىَلَع ُمَّلَسْي آل

 . (ةَضْوَدلَأ»

١ ١ 

 هلع اهم

 ام
 تكا

 2 2 م. مى 7

 ريق مس مرا 0 2 تمر عل 2و و . نلمس ع5 0098

 دخيل هنو حبجطلا نلع لزت دوتخلا نع يفلح قست ايش

 7 مسه

 دسافلاب
 لعق

 ذ لِ َةَدِعاَقْلا ِهِذلَم ُيِعِفاَّشلأ فِلاَخُي ْمَلَو :َةَعْفَرلَأ ُنْبَآ َلاَق

 اًَهيف َبَجْؤَأ ُه اا ع للا يفرد هزل ا ا يو ءٍَدِحاَو

 م ىشتْسُي ال ٌتاَداَيِعْلَا اَذَكَو ؛حيِجحَصلأ حاكتلآ يف

 لَو َرْمَخْلا ْميبَي ال فلَح ْنَأَك ءكَلَبَقَي آل ام ىَلإ َدَقَعْلا َفاَضَأ ْوَلَو
 ًِ هه ءاسو مرور 00 م قدس اص ل 0 هر و ع رب يدل صو

 .٠ 3 .٠ ت"- ٠*٠ ءا م هد(. هم 5 هَ 5

 ام ىلإ افاضم ِدَقَعَل أ ظفلب , ظفلتلا دصق نإف «عّيَبْلا ةروصب تأ مث ةدلؤتسملا

 1 3 4 526م

 الف ٌقلطأ نإَو «ثْنَح هّركذ

 ل وأ .ةتيلوم جوري ال هنأ فَلَح نأ انيس لمَ آل نأ َفَلَح ْنَمو)
 هلغِفب (هَرْيَغ َرمَأَت) .َُمالَغ ُبِرْضَي ال وأ ُهَدْبَع ُنِتْعُي آل وأ

 َْلَو هلْغف ىَلَع فّلَح ُهَّنأل ء(ْثَنْحَي مَ . هروُضُح َعَمْوَلَو ةليكو (ُهَلَعَمَم)

 أ َوُهَو هِزاَجَمَو ِهِتقيِقَح يِف ِظْفَللَأ َلاَمْحَتْسَأ ُفِلاَحْلأ َديِرُي ْنَأ ال

 ١ ع 1١

 و

 لال

 ا

5 0 

 وانا



 هاه اد. ده د. ده دو د. دعا. ها يو دعاس هاه و هس او و د هاق هس هو ده ىواه هاهو هواه اه اه هاه هاه ة.اه هو دة. دع اق ا ه و ده واق هاه

 آل فّلَح ولو وايام َركذ امي هليكو لفي تح ميغ الَوَوه هلع
 ةَلاَكَوْلأ هيمي َدْعَب < ليكول بف هلاَم عَ ب كلذ َلْبَق َلكَو َناَكَو لكَ لَو ُعي .

 مل نيل َدْعَب َدْعَي ُهَّنَأل «ْتَنْحَي ال ُدَنَأ (ِنْيَسُح يِِخاقْل ئَواَتف» يِفَف باسل

 «ِهنذِإب | | جرحت ل ْنَأ هتَجْوَر َلَع َفلَح ول ُهّنَأ ُهّساَيِق هساَيِقَو لُكَوُي لَو شا

 دَعَب 9 ْتَجَرْحَف ٍنّيَعَم ْعِضْوَم ىلإ جوُرْخْل ين َكِلَذ لبق اهل نأ ناكَو

 . ْتَنْحَي مل نيل

 ءاَدألأب َقَتَعَو ُةَبتاَكَف ُهَدْيَع َق تحي ال َفَلَح ْولَو . ةهاظ َوُهَو : ينقلب لا

 يف َبََرَص ْنَِو ُفاَكَقَأَو ءْناَّطَقْل ِنْبَأ ِنَع ٍناَحْيّشلَأ ُهَلَقن امك ؛ْثَنْحَي ْتَمْحَي مَ

 . تنحل (ِتاّمِهُمْلا»

 ءِرْيَعِل حاكتلا فلاحا لوبقب ب ال هَل آ هِلبِكَو ِدَقَعِب ٌتِدَح ُحكنَي ال َلَح ْوَلَو

 اَدَهَو ءِلكَوُمْلأ ةّيِمْست بِي اَذلَهَِ «ٌضخَم ٌريَِس ٍحاَكتلآ يف يكول نأ
 اهبل يف حْخَصَو دمتم َّوهَو 4 هلضأل اعَبَت (ٍحاَهْنِملأ» يف هب مْرَج م

 يف نقبل ُهَحَحَصَو . اهِحيِحْضَت» يف ِهْيَلَع ء يون َُدَقَأَو « ثْدِحْل مَع

 نم 'جاَهنملأ» يف ام نإ :َلاَقَو «َنيِربكأل نع ُك ٌلاَقاَن (جاهنمْل حيِحْضَتا

3 

 هِتَدِعاَقْلَو ءىَلاَعَت هللأ هَّمِحَر ٌيِعِفاَشْل صوُصن ئضَتقمل ٌفِلاَخُم ثْدِحْلأ

 . َكِلُذ يف َلاَطَأَو «باَحْصَألآ َنِم َنوُرتكألآ ِهْيَلَع اَمِلَو ليِلَدلِلَ
 وك 9

 ال ُهَنأ َفَلَح اذإ اًميف ةَعْجَرلَأ يف ليكؤتلا يف فالحل اذنه يِرْجَي بو

 اعجاب نم لكَ هجري

 د6 د6



 ١م ينيبْرَّشلأ بيطخلا َدَمَحَأ نب , دمَحمل

 ناك نإ َرُِ الواي دعم جور ال نب ةآرَمْلا تفلح ول : عوف
 5 زيألا نكح لو جو اعل لاَ ول امك هَ «ئيلوأ اجر جيورتلا يف ْثَِذَأَو ِةريخُم ريغ تناَك ناو ورمل نلف لعق ةريجش
 .اني تت ل تفلح وأ ؛ ندب 0 ّمَل ُهَيَرَضَف هبز ْرَضِب َداَلَجْلآ َرَمأَ 'اذنز ترش

 م هَقَلَحف الح رم ُقَسَأ أ كلي ال زأ ؛ َكَلْذَكَم ُهاَنبَف هئاتبب ابْن َرَم
 ءفْدُعَلل ُثَدْحَي :َّلِيِقَو لطف مدل يرظلا نأ هيلع رج نك خخ

 ُهَحَحَصَو اهْيَحْرْش' ْنِم ماّرْخإلا ِتاَمّرَحُم باب يف ُيِعِفاَّرلَأ هب َمَرَجَو
 ٍرَمَظِل وأ نإ ُهَعاَب نب « اَحييحَص اَعَْيُهَعاَبم ءِْيَز َلاَم ُعيبَي ال وأ ؛يِوتْسِإلا

 نون وأ رخل وأ رص نو نإ ذأ ذأ عاتتمأ وأ ٍرْجَحِل ءٍمِكاَح َنْذِإ وأ هب
 ٌديَز ُهَعاَبق الام دير يِ ُعيِبَي آل فَلَح ْوَلَو ؛َرِكُذ اَمب ْيَبْلا مْسأ قْدِصِل َتِيَح

 ٌةَدَقَعْنُم َنيِمَيْلأ َّنَأل ال أ فاعلا لَم هند َز َمِلَعَأ ُءاَوَس ُفِلاَحْلأ َتِنَح

 يف ُرْبتْعُي اَمَنِإ َناَيش ملا أ لجلاو ؛هرايشأ لت ذقت لف يل ع

 .ِهِرْيَغ يف ال ٍلِْفْلل رش

 1 لإ ٍرْجَمْل وُ نادل تف

 روُحّسلا ُتْفَوَو «عبّشلأ فضي َقْوَ 0 نأ اَمُهُيَدَقَو وللا فضي نإ



 همر ل د . ا 5 ا د هم رسس 0 ل 56 و 2 ": 11 ٌُ
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 سو ثدم ريلايلم اه 5 مو م 0. 0 < 0 ا 6 5 لش 7 و ََ 0 عاو 32 9 َّع #2

 .ةديم ئفاكي 5-5

 اذنه اَهلِمتحَي ال ِرْيَعَو «جاهثملا حرش يف انك ةريَك عوُُ ف اَنْهَو

 . باَلألا يلوأل ةيافك ُهتَكَذ اًميِفَو «ٌرَصَتْخُمْل

 2 د

 اَهْنْوَكِب ِتاَراَفَكْلا ِنْبَب ْنِم ْتَصَتْخَأَو ءِنيِمَيْلأ ةَراَّمَك ٍةَفِص يف َعّرَش مث

 َدْيَع اَهيوُجُو بَبَس يف حيِحَّصْلَأَو ؛ ِءاَهتنالآ يف ةَبَيَرَم «ءاَدتْبالَآ يف ة ةَريَخم

 دمَكْمْلا : ئأ .(َّرُم َنيِمَيلأ ُةَراَمَكَو) :َلاَقَف ءاَعَم ُنيِمَيْلَو ثْذِحلا ٍروُهْمُجْلآ

 ةثالث) نم ِدحاَو لف (َنْب) ءادنآ (اَهيف ريَحُم) .ارفاك ولو ديول دخل

 ؤأ) بسك ذأ لمع لخُب بِ ِبْيَع الب (ةَنِمْؤُم ٍةَبقَر ٌَقَنِع) : يو «(ءاَيْشَأ

 ةَرطِفلأ سْنج ْنِم د نيكشُم لك نيِكاَسَم َةَرَشَع *2) .ِكيِلُْمَت : : يأ «(واَعطِإ

 ْؤلَو ُهَسْبِل ْداَتْعُي امم ةَوُسِك ىّمَسُي امي (مُنَوْسك وأ) ,ءاهيف هل هنايب رم اَم ىَلَع
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 هموم او ص

 . ديل يف لَمَحُي يذلا فوُرعَملا هب ُداَرُمْلَأَو : (ةَضْوَّرلَأ» يف

8 2 

 | ةعنقم وأ
١ 

 اسوم ذأ هَل محال نصيه َوُهَ دين ذأ دوش ني اعز وأ



 ١6 ينيبرّشلأ ب رطخلا دم امحأ نب دمحمل

 هه هان ده م. م د. ده ف ده فاو د« دو واه فاه هاو. سه عاق سه داهم. ينام عه عاو هاه ا .اع اهو هاهو هاه ماها ع اهو هله

 . كلذ ىلَع ٍةَوْسِكْلا مْس ا عوُول 0

 ُموُدَي اَم ِرْدَعِب الإ ُموُدَي ال ُهّسْبل َناَك اَذِإ جْمَسلآ ُلَهْلَهُم ٌديِدَج ُىِزْجُي
 الو ٌبَعَكُم الو ِناَاَق اَلَو تح اَلَو «وب عقَتلا فغَضِ يِاَبْلآ ب بلا 6 هَ 0 20 2. 6 ا 0 ٠

 امَمَسُي ال اَمِم َكِلْذ ُوْحَنَو ءُْأَرلأ اهب ىَّطْعُي ام :َيِهَو ٌةَوُسْلَق الَو ةقطنم
 ديد دَح نو عزك هونك

 و م ا وو م 72

 :َوُهَو «ناتلأ ئِرْجُي الَو ءاَمُهْسْبل ِدَلَبْلا يِف َديِتْعأ ُدَبَلَو ٌةَوْرَ ُىِزْجُنَو
 8س م سلس سم ةر

 يف َمَقَوَو .ُةيِْرَعْلاَو ةَكَلأ اَلَو ُهَتاَحْلآ اَلَو .ةبكذل ُعْبَي ال ٌريِصَق ُليِواَرَس
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 م 3

 ٌةَلِماَش َيِهَو و ّرَم امك يفت ال ٌةَوُسْدلَقْلأ نب َّدُرَو ؛ يِفْكَت اََّنَأ «ج هْنَمْلأ حْوَش١

 ره ءاتيِب نك إو عدت تح عمت بلآ ىلع اهلدَح كنب اق
 .ُسَجَسَُمْلا ُئِرْجُيَو ءِنْيعْلا نسجت ُئِزْجُي آلَو ؛باَحضل ِهتمَلاَخُم ْنِم ىَلوَأ

 :ةيِحالَّصلأ ِنَع ِحْرْخَي ْمَل ام َلِسْع ام ُئِزْجُيَو ؛هِتَساَجَب ُةَمِلْعُم ْنَأ ِهْيَلَعَو

 رَبوُي ال عِيَبْلا يف ُدَرُي هنْوَكَو ءهْيَلَع ةرشكلا مشأ يقالطنال «قيِتَعْل ٍماَعْطلاَك

 َنوُكَي ْنَأ ُتَدْنُيَو ؛ ؛ قيقّرلأ يف ذ لَمْ ْدْصَي ال يِذَلآ ٍِيَعْلاَك ءاَمووُسْفَم يف

 اك اوقف يح لا اولاتك ل : ةيآل ءاَروُصَقَم وأ َناَك اًماَح اًَديِدَج ُبَّئل

 ُةُئِرْجُي ْمَل ًاليوط اًبؤث ٌةَرَشَع ع نكس [91 :ةيآل /ناَرْمِع لآ روس "1 نوب

 َوَهَو . ٌىِدْدَواَمْل ُهَلاَق ؟ ؛نِهْيَلِإ ُهَعَف ُهَعْفَد كلف الي تحن زا © نال

 اَسَكَو َةَسْمَح َمَعْطَأ اَذِإ اَم «َنيِكاَسَم ٌةَرَشَع ؛ فضقلا لقب جر

31 . 1١ 



 اّل » : ىّلاَعت م 6-2 هِرْيغ ْوَأ قرب هِلاَم ِةَبْيَع هي
 [04 هيأ دما وُ ه 2.778 :ةيآلأ /ةَرَقَبْلأ ُةَروُس ] « ميكي ف ف وغلل وْغَللأب هَل 2

 رْيَغب ُهُديَس ُهْنَع َرَفَك ْوَلَف ءاَفيِعَض اًكْلُم ُكِلْيَي ؤأ ءُكِلْمَي آل قيِقَكَأَو َدَيآلأ
 ريت

 ب هال

 دعب قر ال ة هنأل ٠ ةَوْسِكْلاَو ماَعْطإلاب هِتْوَم َدْعَب ُىَِزْجُيَو نجي ل
 ه#آ

2 

 ذب اَمهِبَرَمَكي ْنَأ ِبَاَكْمِْلَو هن امه ُهْنَع َرَمَكي ْنَأ بت اًكُملَأ ىف ُهَلَو

 هلام َروُضُح ٌرظَتَْبق ٌدِجاَو ُهَّنَأل ءِزِجاَعْلأ رْيَمَكَف ِهِلاَم ةبيَعب ا
 22 22 لع هل
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 ِفالْخِبَو «ةالَّصلأ ٍتقَو قيضل مميت ُهنِإف ءهِلاَم ةبّيغ َعَم ِءاَملَأ ٍدِقاف فالخب
 هكر مم تر 0 ًْ د - © اكعر هوو 2 هرس 3

 «ةكمب مّدلأ ناكم نأل ءموصَي ةنإف هذلبب رسوُملا ةكمب رسغُملا عتمتملا
 2 25 عه وم مب ه 0700 627 ًًَِ وع مصد

 هل ناك نإف ؛اقلطُم َربتغأف ءٌقلطُم ةرافكلا ناكَمَو ءاَهب ُهُمَدَعَو ُهُراَسَي َربتغ
 - ع 000 مد و 5

 اَيَح ُملْعَت ٌبَباَغ

 هدر يي هر م سام هس ر "ير تى كم ىركم روع 0-
 ةرافكلا ىف ةفرصي ىِذْلأ ٍلاّملأ ىلع َرِدقَي ال نأ زجعلأب داَرُملَأ :ةيبنت

 هاش ىيفعب لي. ل وع د نر ؟ يي وعي هواوو م4 هر يس ل وع وو سس ف سدد

 كلذ نع لضفي ام دجَي الَو هتل همزلت نَم ةيافكَو :يافك دجي نّمع

 ةاكزلا نم ِنيِكاَسَمْلأَو ءاَرقفلا َمُهَس ذخأَي نأ هل ْنَمَو :ٍناخّيشلا لاق 2 - 7 7 22 ساه 6 : 68 6 ساس .٠ م1 06

 ؛ ِءاطْعِإلَأ يف اَذَكَف ءذْحَألَ يف ٌديِقَف ُهّنأل مْوّصلَأب َرْفكُي نأ هل ِتاَراَمَكلَأَو



 ١0 ينيبرَّشْلا بيطحلا َدَمَحَأ نب رب دمحم

 م ا6 ها د. اوان و د. ا. اه ده. أا. دم او عاد. هاو عاد. و اه عام أ. هم ساو هه هاه واو اهو ده ده واو هواساه هده واه ده ةاهلاو

 07 رس 2 ريو 9 2 ةرسأ © م

 و م لا همر هجري ةلشت يفي الو اسي كلي د
 ِلَدَب الب اَهْنَع َباَصْتلَأ لَخ َةاَكَّرلَأ اًنْطَفْسَأ ول اَنأ نْيياَبْلأ َنْيَب َقَْمْلاَو

 . ةيآلآ قالطإل مْوَّصلأ يف ذ ٌعْباَنَت ْبِجَيِاَلَو ؛ُمْوّصلأ َوُهَر و يهل هيو

 ٌةداَّسلآ ٌةَءاَرَقْلاَو .«ٍتاَعباَم مايأ ثالث : : ِدوُعْسَم نبأ أَرَق :( طا

 ئنُيْلا قِراَسلا ِدَي َمْطَق انْبَجْوَأ اَمَك ءِلَمَعْل بوُجُت يف ٍدِجاَوْلأ بَ
 4اَمَُناَمْيَأ اَوُحطَفَأَم َةَقِراَسلأَو ُقِراَسلَأَو 8# : َلاَعَت ِهِلْوَ يف ة داس ة اقلب

 4 ل وعل انش «) 4-في أ #9 : نم الَدَي
 1 أ 2

 اًمكُح ء ت تحسن نو قرا ةبآ فال اهي

 ٍةَمْأ ْنِم اَهَرْيَحك هنذإب الإ مَصَت مل اَهِدِّيَسِل ّلحت ةَمأ زجاَعلأ ناك نإ : ةّمتت 6-3 - هَ : ا هم رس هل ع 92 سا 52م

 ٌخيِجَوَ 'حاَِْمْلا يف َعَقَوَو «ثْنِحلَأب اًمِهِدَحَأ ىف َنِذ

 (ِنْيَحْرَّشلآ» ك اَوَضْوَرلآ» يِف ف ُحَصَلآ َوُه َُلَوَلاَ فِلَحْلأ رات

 ظخ ُهِضْعَب ْنَمَو ءهيف ٍنذِإ ىلإ ْجَمحَي مَ م ةَمْدِخْل يف ُمْوَّصلأ ُهَّرُضَي ْمَل نإ

 هنأل هّنْبِع ال ِهِراَسيِل مْوّصلأب ٌرَمَكُي اَلَو ٍةَوْسِك وأ ماعطب ٌرْمَكُي لاَم ُهَلَو



 انآ لح يف غاإلا» 5
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 م © ل نى سس ا 7 نمك هام

 .امِهِلْهَأ ْنِمَوُه َسْيَلَو ءثإلآَو ةيالولل َنّمَصَتْمل 00 ٍبِقْعتشَي

 ْنَع َتََتَع اذإ :ِهِضْعَب ُكِلاَم هَ َلاَك وَل ام َكِلَذ نم ئينيِفلبْلا ىتلس
 ع 2 ا

 ةقاتغإ ٌحِصَيف «ُهَعَم وأ ةَراَفَكْلا ِنَع َكِقاَبْعِإ لبق ّرخ كن يِبيِصْنَف َكِتَراَفَك

 ٌحَصَآلا َلَع هَ ةَيناَتلأ يِفَو ءاَعْطَق ئلوألا يف ِهِسْفَن ةَراَمَك ْنَع

3 2 

 عي ىلا 0.

 ْيَحِب ُدْعَولَأ :ةَعَل ءاَهُحْتَف َىِكْحَو َةَنِكاَس ٍةَمَجْعُم لاذب َوُهَو ؛ لن ُعْمَج

 و .ٌيِدْرَواَمْلاَو ٌىَناَيوُدلَأ ُهَلاَق ؛ةَّصاَخ رْيَحب ُدْعَول :اًَعْوشَو ؛ دش ْوأ
2/0 

 ردكم
5. 

 . يأ اًمِمُمَلْعُي امك ( نّيعتت ب ملة ُماَرتْل :اًمُهُرْيَغ

 ىَلَع ُءْرَمْلأ ُهُدِقْعَي ٌدَفَع اَمُهْنِم دلك َّنَأل ٍناَمْيَأْلأ بِقَع ُتفَصُمْلآ ُءَرَكَذَو
 .ُهَمَرَتْلا اَمِل اًديِكَأَت هِسْفن

 ٌةَروُس 131 *« َمُهَروُدن أوُضوُيْلَو#» :َىَّلاَعَت ِهِلْوَقَك ٌتاَيآ هيف ّلْصَألَأَ

 77 /* وداد وبَأَو 5" : مقر «, 3 ٌيِراَكبْلا ِربَخَع رابح [؟9 : ةيآلآ /جَحْلأ

 ا/ /ا/ ُنيئاَمَّتلَاَو ؛ٌميِحَص ٌنَسَح ٌتثِيِدَح :َاَقَو ء.1577 :مْفَر 3١5 /4 ٌيِذِمَرَتلَآَو ؟558 :مُقَر

 َناَيِح ُنْبَأَو ؛١1415 :مقُر ”/5 ُدَمْحَأَو 75 :مَقَر ١//2241 هَّجاَم ْنْبَأَو ؛8807 :مَقَر

02 

 ُنْبَأ قاَحْسِإَو ؟١/5589 َييِعِفاَشلَأَو ؟54١١٠ :مَقَر .577/؟ ٌُكِلاَمَو ؛5589 :مقَر 0٠*73

 254١/5 ٌيِمِراَدلآَو 95 : مُهَر 03/8 ةَبْيَش يبأ نب أَو ؛445 :مقَر 2791/1 ِهَيوُهاَر 17

 و 051/4 َئِقَهْيَبْلاَو ء180 ُيِواَسّطلَأَو ه7 :مُقَر 1/4 َةَئاَوَع وُبَأَو ؛؟" 1



 8 هان ص 52 ليح وع

 لع 1س نيد عقم ىو عت وبك مر
 حا ىلع ةزاجفلا يف ملي رمل

 ه#خ 27 2
 ع

 . اهِصْعَي الف هلأ َيِصْعَي نأ َرذن ْنَمَو «هْعَط ُهْعطْيَلَف هلل َعيِطُي نأ ٌرْذَن ْنَم١ : :[
 رذت ىفف ةَبْرَق هنأ ةَعْفّرلا ْنْبَأ ُهَحجَر يِذَلاَو .فالخ اًهوُركَم وأ رق يوك يفَو 8 م 0. 56 1 002 أَ 5 3

 . هيف ليق اَم ىَلؤأ اَذلَهَو هِرْيَغ َنوُد ِرٌد دل

 ع يس سس لع

 .ٌرَداَنَو وُذْنَمَو « ةعيص : ةثالث ُهناَك دَأَو

 الف ؛ُهُرْذَنَي اميف فّرَصي دوُفَنَو «ٌراَيَبَحاَو مالْسِإ : رذانلأ يِف طرش دو () 04 هةهرار . فارم م مل مس **ر 62 .٠ 1 ىلا 2 ص

 ياش ِرَبَحِل ِءَرْكُم ْنِم اَلَو قلل هتيِلْهَأ مَدَعِل فاك نم (ُرْدَنلا) خصب
 ْهَو يخل ةعبب زر ْنْب ديزي هيف : ١/ 16١ ؛ِدئاَوَزلأ عَمْجَم١ يف ُيِمَثْيَهلآ َلاَ اق : مقر 17 1 ةَعيب -

 و أطَسْل ينكأ نع عفر [06 : مُقَر 0167/7 ؟َنْييِماَّشلأ» يف ُنِناَرَبَطلَاَو ؛ ؛ ٌفيعض

 َيِلاَمْلا ِبَرَقْلا يِف سّلَف وأ ِهَفَس ٍروُجْسَمَك ُهُوَذْنَي اًميف ُهفْوَصَت دقني ال ْنَمِم

 ُهاَنْعَم يِفَو راتب لذي طل ةئبشلا يف طرطو .برختو يي ةيئأ

 .ٍدوُقْعلأ ِرِئاَسك اَذَك َيَلَع وأ ءاَذَك َيَلَع هلِلَك ِناَمَّضلأ يف يَ 77

 مو عزشلا بجاو كلشم هب كم هلأ ىلع ابر كلذ مل و
 ْفِيَصُمْلأ ّنيَيَو 1 عجزت كاليلا ف انقل خو ا ءانُه ِناَحْيَّشلَأ ُهَحَكَص اَم

 لعب ردت 5527 اَكُمْلأ :ْيأ :ةاَراَجْمْلا يِف) :ِهِلوَقب ٍموُرْلأ َقّلَعتم َوَلَعَ

 كِل كدت 1 ل بو لأ ؛تيِغرَت هيف ذرب مل (حابن)

 هكزت وأ حاَبُم لْعِف ىلَع ذنلآ ِذِإ ءملق َقْبَس 8 وأ وهس ُهَلَعَل فَْصُمْل ّنم اَذنَهَو

 رز علف باعمال رات ُدِقََنَي ال

 وأ ةَفَلاَخْمْلأ َدْنِع ُةَراَّمَكْلَا هيف ُهْمّرلَت ًانيِمَي نوكُي لَه ْنِكلَو

6 



 ؛ موُرْلل (ِرّرَحُْمل آمَو حالا ي ىف ٌهاَحَكَر يذل « نْيَخْيَّسلآ يجري هيف

 (َةَضْوَّرلأ» ىف ُهاَحَجَر يِذَّنأَو ىَلاَعَت ره ةَيِصْعَم رْبَع يف ٌدْذَن هنأ

 ) نْيَح رسل 7

 نم 'اًهِلْصَأ»َو 25 وَولأ» يف ام َلَوَألآ ُقِفاَي لبق نإ

 َلْخُد ا : د ريشا لك نأ ذآ ؛ِكَقْلعَأ نآ لعلم اَذَع تل ُْلَعَ
 .ةَفلاَحُمْلآ دن َكِلذ يف َةَراَمك َِْلع َّنِإَف ؛را

 ؛رّدبتل ردت يف ٍبَصُمْل ُمالكو .ٍحاَجَللا ِرْذَت يف نيل نب : بيج

 . ُرْذَنْلا ْتْيَح نم ال ُنيِمَيْلَأ ُتْيَح ْنِم اَهيِف ةَراّمَكْل مورق ٌةَريخ : 37

 ةداَيِحَو «قتعك ْنّيَحَتَت مل ٍةَدوُصَقَم جاع لْغِف ىَلَع ُرْدَتل 7 424
 هل و ه ه- ها 34

 5 نن 0 2 م و و ويا م( اس همم ل 5 ما رص ومص

 «قالص ِةَءاَرِق لوطَو «ةتيعم ةروس ةَءاَرِقَو «ةزانج عييشتَو ٍمالَسَو * ضيرم
_ 

 000 0 او
 إل 0ك

 .ال ْمَأ ضْرَف يف اَهنْوَك َنْيَب ةَريخألا نال رْذَ ةَكِص يف َقْرَق آلَ
2 007 

 ةضَْلا' يفت نم اذ ضل ف اهي دَيِقُم اَهَتَحِص ّنآب لْوَقْلآَ

 َرْيَغ َرَذَن ُوَلَق « هيف فالخلل َكِلَدب اَدَتِق مَنِ امين ٌمُهَو َكلَد (اًهِلْضَأ»َو

 لاّصخ ٍدَحَأَك ٍريَحُم ؤأ رهط ٍةالَصَك َنيَْع ع بجاَو ْنِم ِةَروُكْذَمْل ا

 اَمَك ةيِصْعَم وأ ؛ٌنْيَسُح يِضاَقْلا هب َحَّرَص اَمك َةنْيَعُم ْوَلَو «ِنيِمَيلأ ةَر

2 8 5 

 هب َفاَح ْنَمِل ِرْهَدلأ مْوَصَك ِءوُرْكَم أ ءِثَدَحب ٍةالَصَو ٍرْمَخ بْرشَك ين أَيَس



 ١6١5 ينيبرُشلا بيطحلا َدَمْحأ نْب دمحم

 ,صظ"3 َموُصُأ ؤأ َيَلَص يش أ لل هلع آن سر

 م

 هواك َكِلَذ ةَفلاَخُمب هم نر مل امللا هج

 ميف الإ َرْذن ال) : [ 7 قت ُدَمْحَأَو ,م007 مفر دود 000 هب

 هَجو هب

 «يبئاغ َّمِدَق ا :(يِضيرم) ا ل قع 5 5 عيش

 َموُصُ ذأ يَ ذأ يل) ىلاعت (لَِم) كلذ َرخَت وأ ءقرْلا ني توج
0 0-4 6 

- 2 

 هْيَلَع قلَعُملآ لوُصَخ َدْعَب ُهُمَرليَو) . هيمي يعين همالَك يف اأو .(َقَّدَصَنأ
 «مسالآ ؛ هْيلَع قي ام َم) 09 َدْنَع ُهَمّرَمل عون ّيأ نم : ْئَأ ء(َكِلذ ْنم)

 أ ىلع الن ونقل م مايِقْلآِب ٍرَهظَألا ىَلَع ِناَتَعْكَر ٍةالَّصلأ يف َوُهَو نم
3 

 ُهُمَرَي الق 0 يل جاو مْ مْوَّصلأ يِفَو .عزشلآ بجاَو

 ريو فضي لَو مياة ب لَو ءاَغْرَش ُلَوَمَتُي اَم ََق ةَقَدَّصلَأ يِفَو

 *12 هواي

 خخ 0 0

 ه

 (َةَضْوَرلآ» يفن ُهَلاَق امك هِسْنِج ْنِم بجاَو لكَ ىلع َقَلْطُملآ اََلَمَح امن

 . ةكرشلا يف ُهُمَرَْي دق َكِلذ َّنَأل

2 2 

 )١( يِضَرَم » : َحَسْتلَأ ضْعَب عب يِف « .



1 
 7000 هع ل هع هس وو

 اذك يلع هللف انالف ت نإ هل ح ةيصعم ْئِف َرْذن اَلَو

 ه0 206 0 م عي مل 0س ٠ 2 8 ف
 له كش مث ١ يفشف يضيرم | ىفش نإ هلؤفك ائيش َرذن ول عرف

 ؟اًمْوَص ْوأ ٌةاللَص# وأ ءاّفْتِع وأ َةَقَدَص َوَّدَن

 ةاستحلا ره]2 . ترسخ هك | يوم هكر و مر كلت
 ءاًهِعيمجب ناينولا ا :لاقي نأ تحي : (هيواتف» يف ٌيوغبلا لاق

 هل 8 هوو حيو <ىب د هه مّ

 ةالَّصلأ فاللخبب ُدِهَتْجَي دهتحي :ل ب نأ .سْمَحْلا َنِم م ةالَّض يسن ْنَمك

1 
 03 ١) نأ اَنَقبَت

 بت تشاو جاو 4 هلع ب . بج او هَل تحف مَ عج نأ نك

 ذلَهَو . ىَهَتنأ ٠ ةَلْبِقْلاَو يِناَوَألاَك ُدهَتْجَب
 ما

 "امر 2 ١ 5 3 000

 300 وو و أذ هس عل أ 2 ومد مك #8 سا  ىع يمس 1 : 8
 ةلداآلا مومعل هّمرتلا اَم همز «كلذ رّبغ ْؤأ ّحَح ؤأ مْوص يلع هلل ءاذدتنا

 نِإَو .َّحِصَي ْمل ٍدْيَر ةَئيِشَم وأ لاعت هللأ ةئيشَمب َرْذنلا َقَلَع ْوَلَو «ةّمّدقَتُْمْل
 ماس - ها 2 ل سام مسار غو ل
 ئلاعت مللأ ةئيشمب دصق نإ ممل سرق قئاللا مزجلا مدعل دير ءاش

 80 _ - و 7 1 2 مود
 د :ولزت يف دن موت « :ةَدوُضََم ةَمْعِن همي ِْيَ ةئيِشَم ثوذخ عفو ؤأ وتلا

 0 عمو

 َنيرْخأَتمْلا ضب َكِلَب َحَّرَص امك َةَحّصلأ ُهْجَوْلاَف ءاَذَك َىَلَعَ ُدْيَز َمِدَق

17 1: 0 
 07 نذل

10 2 1 

 0 0 يل وو ةرسش هم

 ّيَلَع ِهلِلَف انالف َتْلَتق ْنِإ : هلْوَقَك َةَيِصْعَم ةَيِصْعَم) لْعِف (يف ٌرَدَن) ُحِصَي (الو)

 ءالدك١ :مْقَرا ٌمِلْسُم ُهاَوَر (ىَلاَعَت ثلأ َةَيِصْعَم يف َرْذَن ال» :ِثيِدَحِل (اَذَك

 ٍذِمْوَتلاَو ؛8588 : : مكر 7897 /# َوْواَد وُبَأَو ؛ 7 : مُكَر 5/5 ٌيِراَحْبْل رَبَحلَو
 ء(يعم

 هَجاَم ْنْبَأَو ؛؟ 80 : مقر 2007/1 نب ءاَسنلَأَو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح : :َلاَقَو ىوكد : مقر ن5

 ؛:8م4 مَقَر 2370/٠١ َناَبِح ُنْبَأَو 0 : مقر 3701/1 ُدَمْحَأَو ؛111 مقر 0

 ؟944 :مقَر 3791/5 هَيوُهاَر ُنْبَأ قاحْسِإَو ؟589 ١/ ُنِعِفاَشلَأَو 6 : مقر 2477/5 ٌكِلاَمَو وص



 1/4 َةَناَوَع وُبَأَو فشل : مَقَر ,251/؟ ُيِمِراَّدلَأَو ؛1 5١45 : مُقَر 01/8 َةَبْيَش يب ُنْبَأَو

 ْنَأ َرَذَ ْنَم)ا : ءاَمْلأ [امجالا :مَقَر فل ٌنِقَهْيلَو يسال ُيِواَحّصلَأَو ؛ 00
ََ 

 ْنِإٌةَراَمَك هب ُبِجَت آلَو اهِصْمَي الق هللآ َيِصْعَي نأ َرَدَن ْنَمَو ةْعطُيِلَف هلل
0007 

 : ِنْيقيِرَط ْنِم ُيِذِمْرَلَاَو ؛5797 :مُقَر 0577 /* َدْواَح وُبَأ] ِرَبْخ ْنَع ُيِوَوَتلَأ تب َباَسأَو
5000-6 

 :َلاَقَو .16045 :مَقَر ٠١. /4 :يِناَثلَآَو ؛حِصَي ال :َلاَقَو ء.1514 :مَقَر 23٠١/5 :ُلّوأل
 2314107 /5 ُدَمْحَأَو 45176 :مَقَر 283/١, ِهّجاَم ُنْبَأَو ؛!8 5*8 :مَفَر ,37/1/ ٌئِئاَمَشلَأَو ؛ٌبيِرَغ

 ُةَراَفَكَو ( ةيِصعَم يف َرْذَن ير 2[ : مكر 1 يَا تدل :مُكَر

 ٍمَدَع ُلَحَمَو ءٍحاَجّللآ رت ىَلع هَلِمحَيُهُرْيَعَو ؛تفيِعَض ُهَّنأِب نمي ُةَاَك
 مالك ُاَضتقَأ اَمُك َنيِمَيلأ هب وْ 1 ةيْسَكْرَّرلأ اك انك كأي ايو

 م 2 3

 . ثْنِحلأِب ُهَر هن ُهتَمِز َنيِمَيَلأ هب

 داع داع
 نلف زينت ذي

 ون ْنِإَف .اًرخآ ٌيِعِفاَرل
 أ

 ص
 ئكح َيِعِفاَّرل نإف « نوه وُهْرَمْلأ ل ِلْبَعْلَأ َقاَنْعِإ (حيِشْوَتلأ» يِف َدَرْوأ هيرسد روأ :٠ ؟, سد هم و41 400 و كسك لع

 . ٍلاَمْلأ ِءاَدَأ َدْنِع ؤأ ٍلاَحْلأ يف ُهَقْنِع اَنْذَعَن َنِإ ُدِقَعْنُم ُهَرْذَنَنأ ةَكِيَسلآ» نَع

 َمَت ْنِإَو ءُروُجَي ال ِنوُهْرَمْل قع ىَلَع َماَدْقإلَأ َّنَأ ِنْهّرلأ يِف اوُرَكْذَو

 يف َيَلَصُي ْنَأ َرَذَن ول اَم ُهُرْيَغ تدَتَس :ثتسأو ءاَدقعنُم َةَبِصْعَم ىف اًرذن ناك ٍِناَمالكلا
06 

3 

 يف يب هركذ اذك :َرَحآ عِضْوَم يف يَلَصُيَو رذنلا َّحَص ٍةَبوُصْعَم ضْز ع

 ّرَج ْنِكلَو «اهجاّضيإ) يف ٌنناَجْرُجْل ئاَثيْسَأب َحَّرَصَو «1هبيِذْهَت١

 سمسا



 د س 1 ع .٠ 0م ها 6 7 وتكرم ع جار 0
 و .اّمْهل لكا ال : هلؤقك « حا رت رذنلا مْرِلَي الَو

 4 - 8 هعاسر 7_2 0

 كلذ َهّبشأ اَمَو « انبل تّرشأ

 «اهيواتق» يف ُئوَعَبْلَأ اذكَو ُِدْرَواَمْلَأ ُهَحَجَرَو ءَةَكّصلأ مَدَعِب ُنِلِماَحَمْل

 ؛تبَرقألا ُهنِإ : ٌيِشَكْرَّرلأ َلاقَو .ٍدِعاَوقلأ ئلَع ىراجلا ٌرِهاظلا َوُْه اذلَهَو

 حيِحّصلا ىلَع ُدِقَعَنَي ال ُهَنإَف ةَموُركَملَأ تاقؤألا يِف رذنلآب ُدَيأتَيَو

 هاك : هل ص12 م ىسكم 1 20 ع ام ود

2 ١ 2 
 5 س هر هانم ركع سل ”ر 0 ا م و عاتس هر

 مفَد] ّيِراَخْملا ربخِل (كلذ هَبْشَأ اَمَو انبل ٌبَرشأ الَو اًمْخل لكا ال :هل

 يف اًمِئاَق الُجَر ْئَأَر ْذِ بْطْخَي كي لآ امن : سابع نبأ ٍنَع 04
 دي لو موضي لاَ | وُبَأ اَذنَه :اوُلاَقَف ُهْنَع َلَأَسَف ءسْمَّسلآ

 :دُعْقيْلَو «َلِظتْسَيْلَو مّلَكتبلَف ةورم» هلي َلاَقَ ؛مّلَكَي لَو َلظتنَي اَ
 .(ةَمْوَص َمِييَلَو

 الَو ٌبيِغَْت هيف ع مل مب َحاَبُمل 'اَهِيْضَأدَو (َةَضْوَرل» يف َرَّسَفَو

 ءاَعْرَش ُهَكَرَتَو ةَلْف ئَوَتْسَأَو قلم نلع وُمْجَمْلا» يف َداَزَو ؛ ٌبيِهْرَت

 يرَمَتل لكألآبو ٠ دّجَمَتلا ىَلَع طاَّصّتل مول َدَصَقَأ ءاَوَسَو و ؛لكأو ٍمََْك

 .ال ْهَأ ةداَبعلا ىَلَع

 ُهلغِف َنأل ؛َنيرَخَأَتُمل رض ةراتخأ امك ٍلّوألآ .قلآ يف َّحِصَي حي ْمَل اَمْنِإَو
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 معك
0 

 َنييِمدآلآ مالك كرب رتل | َّنَأ روُكْذَمْلا ثيِدَحْلأ َنِم ٌذَحْؤُيَو ٍ؛َرِكْذ ام ئلؤألاب

 ماكتلا ُلَقَع مَرْي لَو .«عوُمْجَمْلا»و (ِدِئاَوَّزلا» ىف َحَّرَص ِهبَو ءُدِقَعْنَي

 َنيِرْحَأَتْمْلا ضْحَب هيف َفَلاَخ ْنِإَو ءاَنُه يِرْفُمْل ُنْبأ ِهْيَلَع ئَرَج اَمك ِرْدَتلَآب

 'يِلَرَعْلأ ؛ ئَواَتْف» يِفَو ؛اًبوُدَنَم ناك نإ

 زى

4 
 جَوَح نإ :يِرتشُملِل عئاَبلآ َلْوَق َن

 ردت ُمَرْلي ال عاَبْملآ نأ ؛تْغَل ءاَمْلَأ َكَبَمَأ أ نأ َىَلَع هلق اًمحَمْسُم ْعيبَمْل
 سمس سا 6م ١ نذل 00

 لَو َةَبْرُق ْتَسْيَل ِهْجَوْلا اًذنَه ىَلَع اَهّنأ لإ اَهِسْفَن يف َةَبْرُق ْتَناَك ْنِإَو ةّبهلأ َّنأل

 اَمَك ِهرْذَّنلآ ُداَقِعْنأ ُهَجْوَألاَو . يِرْمُمْلأ رب هلاق اذك ؟ةَحاَبُم ُتَناَكَف «َةَمَدَحُم
 3 - 0 هر شا مه سمس ةهرس و 020

 . نّيتعكَر ىلصأ نأ َيِلَع هللف اذك تلَعف نإ :لاق ْؤل
0-4 04 4 5 

 اَهَل ب َبَجَو مب اهِجْوَرل ملأ ردت حِصَ حي هنأ نيرخأَتُمْلا ضغَب ئَواَتْف يِفَو

 اَساّيِق ؛راَدَقِمْلب ةَمِلاَع ْنكَتْمَل ْنِإَو ءُجْوّرلأ اَرْبَيَو ةّيج ةّيجْوّرلَأ ٍقوُقُح ْنِم ِهْيَلَع

 نأ اَمُك ٌحييِحَص هن نإ :هتايح دم يناسب هرعت يَ ترد َلاَق اذإ ام ْىَلَع

 ضن رت اَم فَقَو ٍةَحِص ىَلَع اًساَيِقَو ؛ُيِيقلْبْلآ هب
 . ةّماَع ةّهج ْؤأ انّيعم هيلع ف ُفوَقْوَمْلأ َنوُكَي ْنَأ ْنِم ٌمَعَأ هَ ُةنإف هّيَلَع



 وه او ده ده عاف اها عه ده مه ماها عداق اهو و ده هد هاه ف دف ده هد فداه هاه هاهم د ه هاه ده هاو ا هاه هدي دهاو ده جاه ه هاه

 ل را ١

 عم مع كي همكم 20 سروع 86سم 0 هوك لل ل و ربل سد

 .ةأرجأ رذع الب ْولَو َبكَر نإف ٌمَرْحَأ ثْيَح ْنِم يشم كلذ عم ُهَم ةسكع

 رذعب َبِكَر نِإَو مد ُهَمِزَلَو

 .ُةَواَصَق ِْيَلَع بَجَو رْذُعبْوََوُهَتاَمَف ِتْقَو يف اًمْوَصؤأ ٌةاَلَص َرَدَنْوَلَو
 ُهَفْرَص ُهَمِزَلَو َلُهَس نإ ِهْبَلإ ُهَلْمَح هلمجح همز ٍمْرَحْل ىلإ ٍءْيَش اَدهإ ردت ولو

 لدَح همر راع ُْلْمَح هشيم اَذ ام ؛هِكاَسَمِل هن حبي م ٍحْبَ دب
 وزع ىلإ ِهِنَمَت

 هنيكاَسَمِل ُفْرَص ُهَمرَل ِنّيعُم ِدَلَب لْمَأ َلَع ِءْيَشِب اَُدَصَت َرَذَن ولو
 يلتكلا

 .ُهْسْكَع آل ٍلَضْفألاب نايل اًمِئاَق اَهلْعِفَّراج اَدِعاَق ٌةاَلَص َرَدَتوَلَو

 ٍةَصِقاَن َّنْنِع َرَذَن ْوَأ «ِهِرْيَغ وأ رفكب َةَصِقاَنْوَلَو ٌَبَقَر ُهآَرْجَأ اقنع َرَدَن ْوَلَو
 َنيقَّرلَأ اَذَه ُقْنِع َيَلَع ش :َلاَق ْنَأَك َةَصِقاَن َنّيَع ْنِإَ لاك بقر أرَ

 هب ٍناَيِرتْشَي اَم َفَقَو وأ ءِِرْيَغ ْوَأ ٍدِجْسَم جاّرْسِإل اًعْمَّش ؤأ انْيَز َرَدَتْوَلَو
 ْنَم ُهَرْيَغ ؤأ َدِجْسَمْلا ُلُخْدَي َناَك ْنِإَو ءِفْفَوْلَو رْدَنلا َّنِم ٌلُك َّمَص هَّلَغ نم

 ٍلاَم ةَعاَضُِهَّنأل «ٌمِصَيْمَل الِإَومِئاَ وأ ٌلَصُم وْحَن ْنم هب ُعِفت

 ُهَلْيل قالَّطلا يف ُهوُلاَف اَم ُنساَيِقَف .تاقؤألا لَضْفَأ يِف ََّلَصُي ْنَآ َرَدَتْوَلَو

 ل ْنَأ يِغَبني : ُيِشَكْرَّزلأ َلاَق ءىَلاَعَت هشآ ىَلِإ تاقؤألا ٌبَحَأ يف وأ ِرْدَقْل
 20 6 هلل و وى م 8 959 «< 200



 ١هاا/ ينيبرشلا بيطخلا َدَم َدَمحَأ نب دمحمل

 بيلا وطي :َليقَف دَح ٌدَحَأ اًهيف ُهُكِرْشُي ال داَبعب هللأ َدْبعَي ْنَأ َرَدَْوَلَو

 هاَمإلَآ ىَلوتَي :َليِقَو هَدْحَو ِتِيبْلآ َلخاَد يَّلَصُي : َليقَ ُهَدْحَو

 ْنَع وُلْخَي ال َتيَا نأ نم هب َدَرَو امو .َكِلَذ ْنِم داو يفي نأ يَ
 . لاَحْلأ رِهاَظ ي يف اَمب ةربِعْلآ َنأل ٌدوُدْرَم ِهِرْيَغ وأ ِكَّلَم ْنِم فَئاَط

 اًذنَه اَهلِمَتْحَي آل َةَمِهُم م او انه بَ «ٍحاَهْنمْل ٍحْرَش' يف ُتْرَكْذَو

 . َكِلذ يف اَهْعجارْيلَق اَهداَرَأ ْنَمَ ْمَصَتْخْمْل



 يعد ره نع

 ىسموزلا» نيح» سكش»
 اييدييدمب مح و جحد وي دخل تحال

 ١014 ١ عاَجش يب ٍظاَفْلَأ ّلَح يف ُعاَْفإلأ «

 س2 07 وو . هاو م 2

 تاداهشلاَو ةيضقاآلا تاتك

 ِتاَداَهشلَأَو ةيضقألا ُباَتِك

 و

 دلآ ٌءاَضْمِإ : َةَعِل َوُهَو :ِةَيبفَأَو ِءاَبَقَك ءٌدَمْلب ٍِءاَضَق ْعْمَج ةيضفألا

 .نلاتت هللأ مكب رك يَمْصَح يي ةَموُصُخْل َلْصَف :اًعْرَشَو ؛ُةُماَكْحِإَو
3 

 يِناَيَسَو ؛ٌصاَخ ِظْفلب ِءْيَش ْنَع ٌراَبْخِإ :َيِهَو ةَداَهَش ُعْمَج ُتاَداَهّشلََو
 .اًهْيلَع ُمالَكل

 مكَعَأ أَو :  َلاَعَت ِهِلْوَفَك ءُتاَيآ مشإلا َلِبَق ِءاَضَقْلا يف ُلْصألَآَو

 منيب مكَحأَف » : ىَلاَعَت هِلوَ و [4 امل أ َلْرنَأ آمي

 يِراَخِبْلا] ِنْيَحيِحَّصلَأ» ٍرَبَحَك ةانغأو 4[ . ٌَررُس ه1 * ٍطْسِقْلَأب

 08-55 0 كو 0 :مقَر 21147 /* ٌمِلْسُمَو 89 : مقر 275
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 وم ©.

 9 ا هاب 86 1 - ا
 2 2 اب 6 عك رح ا
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16 

 ّنبَأَو ؛؟١ : مُقَر 737/4 اَمّسلَأَو ؛ ؛ ٌبيِرْغ ٌّنَسَح : :َلاَقَو لكك : مُقَر 23531١ / ُيِذِمَرَتلآَو

 : مَقَر 2445/١١ َناَبِح ُنْبَأَو 4١178١4 :مَقَر 2/4 ُرَمْحَأَو 4 : مقر ءال7١/17 هَّجاَم

 دج ُهَلَف ًاطْخَأَ ُمِكاَحْلأ َدَهَتْج َدَهَتِجَأ اذإ» 15١166[: :مَقَر 2019/٠١ َُِقَيْئَيْلاَو ه

 يف ُنيِناَرَبَطلاَو ؟80706 :مُقَر ءكمال/” ةمخأ] ٍةَياَوِر يِفَو ءا(ناَرْجَأ ةلف َباَصُأ نِإَو

 حشا يف ٌيِرَونلَأ َلاَق .(روُجْأ 5 ٌةَرْشَع ُهَلَق»١ :[هةدم : مُفَر 219/4 هطَسْوَألا»
 ىف ين يني َتيِدَحْلا اَذنَه َّنأ ْىَلَع َنوُمِلْسُمْلا َعَمْجَأ : امِلْسُم

4 

 :ِداَهِتْجَأب ٍناَرْج أ ُهَلَف ٌباَصَأ نإ ءٍمْكَحْلِل له مِلاَع ٍمِكاَح يف ا نْيَحيِحَّصل١
َ 

 ٍلْهَأب َسْيَل ْنَم م اَمَأ ؛ّنَحْلآ ٍبَلَط يف ِهِداَهِتْجَأ يف ٌرْجَأ ُهّلَف اطخأ ْنِإَو هتباَصِإَو



 1)م؟ م #0 3 ل نإ 0 هه 7 ه#آ 26 رد 6 ه#آ 5-5

 0000 سمخ هيف ت :ّسأ نَم الإ ًءاضقلا َىَلَي نأ ْروَجَي الَو

 ها
 ذهني لَو مآ َوُه ْلَب ءُهَ َرْجَأ الف َمَكَح ْنِإَو َمُكْحَي 1 نأ ُهَل لحي الَق ٍمُكَحْلِ أ

 لضأ ْنَع ٌةَرِداَص ْتَسَْل هي واق هََباَصِنَأل ال مآ قحْل َقفاَوَأ ءاَوَس هُمُحُح

 ّىهو .٠ ال ْمأ َباَوّصلآ َنَاَوَأ ءاَوَس ءهماَكْحَأ عيِمج يف ٍصاَع َرُهَ : ٌيِعْرش

 وح اح 2 هه ه-

 ٌدْواَد وبَأ] ٌةَعيرالا ىَوَر ْلَقَو .َكلذ نم ءْيَش يف ٌرذعي لَو اهلك ةَدوُدَرَم

 قت ئربكلا» يف ة ُئاَسَنلَأَو 41777 :مقَر 221/8 ٌيِذِمْرْتلَأَو 7010“ : : مقر 2

 :َلاَقَو يه :مقَر ١ ٠ /4] ُمِكاَحْلأَو ل6 : مَقَر ءالالا /؟ هّجاَم ُنْبَأَو ؛0177 :مقَر

 ؛737 :مُقَر 44/١ ٌيِناَيوُرلَأَو ؛؟١5014 :مُقَر 011/١3 نيِقَهْيَملاَو [دانْسِإلا ٌحيِحَص
 و
 هم هع

 كك ّيبنلا نأ [1164 : : مَقَر 00/7" ُيِناَربَطلأَو ؛ القل مَقَر هةر (طَسْوَألأ» يف ٌيِناَرَبَطلََو
 يف يزل اَكَأَف . (دَنَجْل يش ٍضاَقَو ءراّتلأ يِف ل ٍناَيِضاَق : 0 ةاَضَقلا» : لاق

0 

 َّقَحلأ َفَرَع ٌلُجَر رن يف ٍناَدَّللَو هب ىئَضَقَو نحل َفَرَع لُجَرَف نجلا

 ْذْفنَي يزل يِضاَقْلأَو ؛ لج ىَلَع سائل ئَضق َّلُجَرَو ءيكُحلأ يف َراَجَف

 . اًمِهِمْكَُحِب َراَتْعأ ال ْثِلَئلَاَو يِناَتلأَو لوألا َوُه ُهُمْكُح

 لون ام «قيحان يِف ُهل َنيِحِلاَّصلا َقَح يف ةَياَفِك ضف ءاضقلا 3 0 5-5-5 1 0 ا هم 7 كام .٠ هما م 2 م

 هْبلَط همز ةّيحات يف هلع نثق نق ولع نع ضف مَع أل ماَمِإلَأ

 1١ كا عام

١ 

0 
 ل

 و وُبَق ُهَمِزلَو

 الإ) ِسَّنلأ َنْيَب مك ذا رخ يذلا ءاضقلا يلي ذأ) غب لو شن الو

 ُفَيَصْمْل َرَكَذ «(ةَلْضَح َةَرْشَع نسمَح) . هيف َعَمَتْجَأ ئنْعَمِب «(هيف َلَمكتْسُأ ِنَم

3 
 . « ةّرْشَع نفخ ١ : ج بل ضْعَب ىف 00 هةسويخ م م



 ١ اًجش يب ِظاَمْلَأ ّلَح يف غافلا )

 :ٌةَروُكُّذلَاَو «4 ُةَيْرَحْلآَو «ٌلَْفَعْلاَو « ٌعْوُلْبلآَو « ٌمالشإلا

 9 7 ع هالعمر ةوم معمر
 3 ةَنُّسلَأَو باّتكلا ماك ةَقرْعَمَو 4 ةلادَعْلاَو

 مك «حيِحَّصلأ ىَلَع ِنْيَئلْضَح ْنَع َتْكَسَو ءيفيِعَض ىَلَع ِنْتلْضَح اَهّْنِ

 كلذ ُفِرَْتَس

 0 اير 0 كي مك مهني يخش بضل خي كالا

 ٍدرَواَمْلا ُهَلاَف اَمَك ِءِءاَضَقَو مك ٌديِلقَت

 . (غوُلبْلا) : هيِناَلأ ()

 . هِصْقَنِل قَّلَكُم رْيَغ هيلو ٌحِصَن اف «(ُلْفَعْلا) تلات (5)

 .ِهِصْفَنِلاًَعَبمْولَو يقر ُهَباَلو حصن اَلَف 5 دخلا :5 ةَعباَّرلأ (و)

 (لكشُم ئثنخ امدح اَلَو ءارنآ هالو ُحِصت الف .«ةيروُكدلا) : ٌةَسِماَحْلأ (َ)
 ع م َآ

 .؛رخبْلأ» يف ُهَلاق امك ياو حِصَنْف ةروكذلا حض داَوْلَأ يتنخْلأ ام

3 

 يلو 37 وَ ا يف هناي ين رتآلآ ةَلادَعْلا) ماس 2

 وَ

 ا

 الامم 32

4 

 قع جي مالك نىَضاد ِنِإَو 0 ركام
١ 

 زيِزَعْلا (باتكلآ ماكخأ ُةَقرْعَم) : ةَعباَسلآ ()

 ٍداَهِتْجالَآ قيرط ىَلَع (هَنُسلأ) ماكْحَأ ةَفِرْعَم ()

 ْيَآَو ءِبْلَق ٍرْهَط ْنَع اهب ِتاَّلَعَمْمْلآ اَهِئيِداَحأ لَو اَهِتاَيآ ظْفَح طَرَبشُي الو
 ِنَعَو « يآ َهَنِم ُنسْمَح اَمُهدْيَعَو ُيِدْوَواَمْلأَو ُ ِبنَدْنَمْلأ ُهَرَكَذ امك ماكخألا

 ْنَأ ُداَرْمْلَآَو .يآلآ ٍدَدَعَك هم ٌُنْمَح ماكخَألا ِثيِداَحَأ َدَدَع َّنَأ ٌيِدْرَواَمْل



 ١6١ ينيبرُشلأ ب بطلا دم ن نب دمحمل

 2 م82 مرر

 أ ٌةاَحَم م مر سرك هر

 جملا قماح ٌةاَعلأ لآ فلا باتكلا عاَوْنَأ ْنِمَف ؛صَصقْلاَو ظِعاَوَمْل

 حيجّرتلآ َنِ ٠ ُنكَمَتَي َكِلذب ُهّنأل ؛ُهُرْيَعَو ُلِصّتْمْلآَو ٌداَحآلآَو ُرِتاََُمْلآ نسل
 .يقلطعلا ىلع ديل فاعلا ىَلَع َصاَخْلا َمَدَقْبَف ةّلِدَألا ٍضْواَعَت َدْدَع

 حال ىلع راوتعلاو .خوئنملا لَ حلاو ءلمخُْا ىلع ني
 رو ناحو ليتل 0 ُهَو اَهْنِم َلَسْرُمْلَآَو ةَنسلآ َنِم َلِصئْمْلا َفِرْعَيَو

 . هلو ىلع غمشُي مل ٍثيِدَع ٍدَح يف اًمْعَضَو َةَوَق

 َلاَو َرْقَأ ٌفِرْمَيَ هيف (فالتخالاَو عاَمجإلا) ةَقِرْعَم : ٌةَبِماَّعلَ 00

 ىَلَع اوُعَمْجَأ مكُح يف عَ ّدَكل اًكاََتْحََو اًعاَمْجِإ ُْهَدْعَب ْنَمَف َةَباَحَّصلأ

 د دز 4

 وَ 779 و - 0_

 ل َرَم ّن أَو عيوج َةرْعَم هم ص ب 7 ءاّذا م َكِلَذ 5 ُط َرَتشُي ةنأ همالك ةيضق :ةسنت

 ْفِلاَخُي ال ُه وَ نأ هيف مكحَي زأ يبني يل ةاشمل |[ يف َفرْعَي َْن 1 أ

 60 ٍِ َّنأ هْنَط ىَلَع ُبِلْغَي ؤَأ «َنيِمَدَقَتُمْلا ضَْب َةَقفاَوُمِب ِهِمْلِعِب اَمِإ ءاهيف َعاَمْجِإل
 27 2 ع و 1 كس "اس ب هكا |دو هك ه1 200-15
 اذله و .هرضغ يف تلت لب َنوُولا اهي لكي مل ةلاسَمْلا كب

 سس ص 7

 ُاَرَقَأَوَيِلَرَعْلا ِنَعِناَحْيَشلآ ُهَلَقَت امك حوُمْمَمْلاَو خِساَتلآ ةَقِرْعَم ُاَيِق

 دج دع د



 « َعاَجش يبأ ٍظاَفْلَأ َلَح يف ٌعانفإلا » ١١7 ؟

 ةَقِرْعَمَو « ِبَرَعْلا ٍناَسِل ْنِم يفَرَط َةَفِرْعَمَو « ٍداَهتْجالآ قر م ُةَفِرْحَمَو

 4 ىَلاَعَت هللأ بابك ريسفت

 ماَكْحَألا ِكِراَدَم ىَِإ ةَلِصوُمْلا (ِداَهتْجالآ أ ٍقْرَط) هَ رغم : ٌةَعِساَتلَأ ()
200 
 2 مل

 ِهِحِيِحَص ءِساَيقْل ةَقِرْعَم م وكيس اَمَو مَ ا . ةِعْرشلَ

 اهب َلَمْمَيِل ٍنَودَألآَو يو اَسْمْلآَو ئلؤألآ ِهَعاَوْنَأب هدِساَقَو

 م ٍقاَرْخِإَك يِناَلأَو ءِفيِفَاَتلا ىَلَع ِنْيَدِلاَوْلأ بْرَض ٍسايقَك ُلَوَألَأَ
 ١ لاس هر

0 

 يف ٌرْبْلا ىَلَع حاَفتلا ساّيِقَك ْتِلاَثلأَو ءاّمهيِف ٍميِرْمَسلآ يف هِلكأ ىَلَع ميل

 . مْحَّطلَأ عِماَجب ابل

 افيِرْصَتَواًَباَرْعَِو َهَمَل (بَرَعْلأ ٍناَسِل ْنِم ٍفَرَط ةَقِرْعَم) :ٌةَرِشاَعْلأ ()
 ُكناََو هُلاَمْجِإَو ُهدِيفَتَو ُهُقالْطِإَو ُهُصوُصُْحَو ِظْفّللَ موُمُع ُفَرعي هب نأ
 ِءاَمْسَألآَو ٍديِعَوْلاَو ٍدْعَوْلََو ٍماَهفتْسالأَو رَبَحْلأَو يفَتلَأَو رمل عَيِصَو

 .ةَشسلآَو باَتكْلا ِمهَف يف ُهْنِم َدب ال اَمَو فوُرُحْلآَو ٍلاَعفَألاَ

 َفِرْعَيِل (َلاَعَت هلل ٍباَتِك) ْنِم (ٍريِسْفَت) يفرط ةَقِرْعَم :َةَرْشَع ةَيِداَحْلأ (3)
 ْ ْ .ُهْنِم ةَدوُحَأَمْلا ماكْحَألآ هب

 ني ع ١

 دأ طرت و .ِداَهتجالآ قو ةَلْمُج ْنم ُهَلْبَق يِذَلَآ م م اذنه .ةين

 وب َوبِبِسَك وَّْنَلا يف َنوكي َّتَح لح موُللا ذه ني عون لك يف ارب َنوكَي
 دام َّذِإ : غاَبّصلآ ْنْبأ لاق ٠ اَهّْنِم لَم ةقِرَْم يفي لب ليصلك ملل يِفَو

 . ىَهتنأ ٠ ٍتَعِمجَو ْتَنَوُد دَق َموُلُعلأ َّنِإَ ءَناَمّزلَأ اذنه يِف ٌلْهَس

 دع د د 0



 ١0 ٌىنيبرّصْلأ بيطخلا دَمحأ نب دمحمل

 نام م ا فاه هاد. ها فأاف هدر دعاه و او د« عاف فاه و و ده دع اف هدف واه ا.ه دي اهداف هاه دو او ده ده هواه هاهو ده هاه ا. اه د ولا#

 (ٌيِراَحْبْل جيحبص) 3 لْضَأ ثيدحلا بنك نم هل ُهَل َنوكَي ْنَأ طَوتشُمَو

 رفع نع هب الو الا مح لح طب لَو 25ْوا5 يِبأ ننساَو

 َو اَهَعِجاَرُيَ ءاَهباَوْبَأ يف 4 هماكْحَأ ناَلعَم ٌفرْعَي ْنَأ ىْفكَي 015 بل

 «ليق اَم ََكأ ٍذْخأِلاَك ءاّهيف َفَلَتْخْمْلا َةّلِوَغلا َفِرْعَي

 ّئ ةَضْوَرلأ يف يي امك .داقتغالا ٍلوُصَأ ةَقرْعَمَو

 يف طرت د اَمَنِإ | موُلُعْلآ ٠ هذه ٌءاَمِتْجأ من ٠ ةُطاَرَت ريش باحضُألا نع اًهلضَأ

 ةلقملا ا أ عْرسلأ ِباَوْبَأ عي يف يتم يِذَ َوُهَو ءٍقلْطُمْل ٍدِهَبْجْمْل

 ام ايف اريل ِهماَمِإ ٍدِعاَوَق ةَقرَْم ِْيَلَع َسلَف صاح ٍماَمِإ ِبَهْذَمِل
 ” لا سوق عت رهجنلاك رهن عَمُهَنِإَف «عرّشلآ نيِناَوَق ىف َّقَلْطُمْل

 ٍنمنلا عج فهلا ومال انك يات نن م قي تمل اداه

 ُناَمَّزلَ ىَعاَدَت اَذِإ لِ ٍدِهَتْجُم ْنَع ٌرْضَعْلآ وَلْخَي اَلَو : ديولآ قيقت ُنبآ لا
 ٌةَعاسلأ ِتَبْدَقَو

 .ٌلِقَمْسُمْلا ٍدِهَتْجُمْلا ِنَع الَخ َرْضَعْلآ َّنِإ :لاَمَقْلَو و َِلاَرَعْل ُلْوَق اًمَأَو

 قف «ةنع نوُبغ ْرَي َءاَملعلا َنِإَ ٍءاَضَقْلاب َئاَق ٌدهَتْجَم َداَرُمْلَ َّنَأ ْءماَّطلَأَ

 َلْئَْلا ثزتخال ٍلئَقْلآَو ِءاَضَقْلأ َنْيَب تريح ول :ٌلوُخْم َلاَق
 فيك ذإ هيف َّكَش ال ٌرِهاَظ اَذلَهَو :ةَفيرَح وُبَأَو ُيِِفاَشلآ هن م َعَنَتْمَأَو

 وُتأ ْحْيّشلاَو ؟ِدِهَتْجُمْلا ِنَع ع اَمَوَلُحِ راَصغَألا َلَع ءاَضَقل ُكْفُي ء



 نسل :َنوُنوُقَي اوُناَك ْمُهْرْيَغَو َقاَحْسِإ بأ ُداَتسَأْلاَو ُنْيَسْحْلا يِضاَقْلآَو
 يَ نيو َقَقاَو لب «يِفاَّشِل َنيِدّلعُم

 باب َنوُد ٍباَب يف اًدِهَمْجُم ُمِلاَعْلا نوكَي ْنَأب ٍداَهتْجالَأ ضيِعْبَت ٌروُجَيَو
 هيف ُدِهَتْجَي يِذَّلَأ باَبْلأب ُنَّلحََي اَمُمْلِع هيِفْكَب

 داع دع دم

 ىَّلَوب الَق هِنْذَأ يف حاَبِصب ْوَلَو «(اًعيِمَس َنوُكَي ْنَأ) :َةَرْشَع َةَيِاَثلآ ()
 ٍراَكْنَِو ِراَرْفإ َنَْب َقْرَمُي ال ُهَنِإَف ءالضأ ْعَمْسَي ال ُدَصَأ

 ئَرَي ْنَم آلَو ءىَمْعَأ ىَّلَوُي الق ء(اًريِصَب) َنوُكَي ْنَأ :َةَرْشَع َةَئلَثلأَو
 يع مع ل 2 002 1 هد روك سل يق م و هل رد عار ةيكير#

 ناك نإف «بولطَملا نم َتبلاطلا َفرْعَي ال ةنآل ٌرّوُصْل فرعي الو حابشالا

 .ّعَص ةنم ترف اذإ َرَّوُصلأ ٌفرْعَي
0-01 

 -ً ىيي 9 < م م م 3 6 20 ا .٠ م سم ٠
 اًراَهن رِصْيِي ْنَم اذكَو ( ةتيلوت مي هنإ .روعالا («لمعالا» .ب جرحخو

 رك رج عن 6 2 5 هس عأ

 . ٌنِعَرْذألا هلاق . طقف اليل ٌرصْبَي ْنَم نود طقف

 َوُهَو هتيدَمْلا ىَلَع موُْحَم م َنبآ هلي يلا تلختسآ ِدَق :لبق َنَ
 ئَمعَألآ ِةيآلِو ِةَكِصب ُكِلاَم َلاَق َكِلَذِلَو ؛ ئَمْعَأ

 مُكُحْلأ َنوُد ةاَلَّصلآ ِةَماَمِإ يف َُمْلْخَتْسآ اَمَنِ هنأ : بيِجَأ

 ىَلَع ةَعِقاَوْلا َكْلِي يِف ئَضَف َيِمَع من َهَنيبْلا يِضاَقْلآ َعِمَس ْوَل :ٌُةيِنَت

 امك ُروُجَي ُهَنَِف ءىّمغَأ مُكُح ىَلَع ِةَعْلَف لْهَأ َلَرَن ْوَل اًضيأ يننْسأَو «ٌحَصَأل



 ١1 ينيبرّشلا بيطحلا دمحأ نب ر دمحمل

 ُيِعَرْدألا ُهَراَتْخأ ِنْيَهْجَو دَحَأ ىَلَع (اَِتاك) َنوُكَي نأ :ةَرْشَع َةَعِباَولأَو

 فيِرْحَت ْنِم اَنْمَأ هيف ّنَأَلَو يَ لإ بي نأ ىلإ هجايتخال يك

 هنْوك ٍطاَريْشأ مَدَع اَهِرْيَغَو (َةَضْوَرلأ» يف اَمَك اًمهْحَصأَو ؛هْيَلَع َيِراَقْل
2 

 . ْتْدْكي اآلَو أرد ل اَمَأ َناَك كي هند ءاّيتاك

 سحلب

 امك يقفل ةئباَسِحْلا لِباَسَمْلا حيحضَتِل ٍباَسِحْلآةَفِرْعَم هيف طرشي لَو 2

 َكْلَي ٍرْيَغ يف َلَلَحْلا ْبِجوُي ال هب َلْهَجْلآ َّنأل .«بّلْطَمْلا» يِ ُهَبَوَص
 ريب عه 2 هوه ص 2 هَ 2 2

 طَرتْسُت ال ماكخألا عيِمَجب ةطاَحإلاَو لْئاَسَمْل

 لَو ةَلْفَغ نم َئْوُي ال ُتْيَحِب ؛(اًظَقَيس) َنوُكَي ْنَأ :ًةَرْشَع ةَسِماَخْلَأَو

 ٌيِدْرَواَملا هب َحَّرَصَو ءّصاقلأ نْبَأ مالك ٌهاَضتقأ امك ِةَّرِغ ْنِم ٌعَدْحُي

 ٍلْوَق ىَلِإ هيف َدنَتْسآَو ء(ِطيِسَوْلا' يف ُيِعَرذَألا ُهَراَتْخَأَو ءُيِناَيوُدلَو
 ىلؤأ يِضاَقْلْاَو :َلاَق . ٍطْبَّضلأ أوف ظقبتلا يِتْفُمْلا يف ُطَرتْشُيَو لكنا

 و 1 1

 هب مورَجَملا َنكَلَو .اًضصّخَلُم ىّهتن .قوقُحلاأ ِتَعاَضَل لَ كِل طاّرتش

 . ةُطاَرِيْش 0 هايفيشأ قو هضؤالا» ياكك

 دع دل: دع
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 ١١5 » عابس أ ِظاَمْلَأ لح يف عاَنْفإلا «

 نه دن دع او اد. اه. واع عا. ا .عاق ها. د. ده ده و و ده ده و افق هاهو و واف فاه ا . دوا ه هاه عاود. او ده. ع اه واه هاه م اهلاه

 ؛ رَظن ٌلَتْخُم ىَلَوي لَ ِءاَضَقْل مب مَ ةياَمِك هيف َنوُكَي نأ : ةيناَتلَأَو

 نب ٍءاَضَقْلاِب ةقئاللأ هَ ةياَمكْلا ْمُهْضَْي َرسَ َرَّسَقَو ءَكِلَذ وخَن وأ أ ٍضَرَم وأ ٍربكب

 نإ ءاَناَبج سْفَّنلا فيِعَض نوكي الق ءهِسْفنب ٌقَسْلآ ٍذيِقْنَت ىَلَع ٌةَرَق هيف َنوُكَي

 ماَرلإلََو ذي َّدلآ ِنَع ٌةَفيِعَض ُهُسْفنَو 56 اًملاع نكي ساّئلآ َّنِم | َريِثَك

 دَحَأ َةَيِلْمَأ ُماَمِإلَا َفَرَع اذ . كِل بَبَسب ِهبِناج يف مطب قرط

 ُحلْصَي آل ْنَم َيَلُو ْوَلَو ءاَذاَعُم كو ٌرببخ ريبْخأ امك هلاَح ْنَع َتَحَب ب َّلِإَو هالو

 م اللأ رشي ٠ ءيَلَوُمْلا مث ٍلاَحْلأب مْلِلأَو هَل حاصل ٍدوجُو َّعَم ءاضقلل

 ' ٍصْخَش يف ردع نإ ويف َباَصَ و هؤاَض دي ال ؛اًهِحْنَمِ 00

 اَدّنَقُم وأ اًجِلْسُم اًقِساَف ٌةَكْوَش هل اطلس ىف يالا طيور هذه عم
 202 ل

8 

 ٌَأْدَمْلَأَو ئِبَّصلأ اَنَأَو 0-5 و اَذِإ فال نيينشلا :ب عض

 لمألا ِرْيْغ يف ط رعي ملأ م عمو .اًمُهنم هذوُشنب مالّسلآ يع ل نبأ َحّرَص

 ياجأريملا نم هان اضل ىو ْنَأ ِلِداَعْلِلَو ءٍماَكحألآ َنِم فرط ؛ ةَقِرْحَم

 :تلاقف ٌداَيِ اًضَْتْسأ ِنَمِل كلذ ْنَع اَْنَع لات هلآ َيِض ْذَر ةَشْئاَع ْتَلْيْس ُدَقَق

 .[ ] .ْمُهَراَرِش : ْمُهَل ئَضق ْمُهُراَيَخ ْمُهَل ضقي ْمَل ْنِإ



 ١01 ٌقنيِبرّشْلأ بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 ْنِإَف هَل َةَناَعِإ فالْخِتْسالا يف يِضاَقْلِل َنَدَأَي ْنَأ ٍماَمإلِل ُبدْنُي :ٌعوُرف
 قلطأ ْنِإَق 8 َرَجَع اًميف فَلْخَتْسأ ةَيلوَتلا َّقَلْطَأ

 حتفب ِفلْخَتْسُمْلا َطْرَشَو ُهَدَعَتَي مل ٍءْيَشِب ُهَصّصَح ن نِإف ءاقلطم َفَلْخَسْسَأ

 نيب عاَمَسُك ٌصاَح ِرْمأ يف َفَلْخَتْسُي نأ الإ باسل يِضاَقْلا ٍطْرَسَك ماللآ
 هن 0 ام ُهُمَلِع فَي

 .اًدّلَقُم ناك ْنِإ هدم ٍداَهِتْجأ وأ | اَدِهَتْجُم َناَك نإ داَتج ُمُكْسَيَو

 إو وكلا ىلع مم مُهُعاَمِتْجأ ٍطَرْشُيْمَل ْنِإّلَحَمِب ضاق ْنِم م َرْثْكَأ ُتْضَن َراَجَو
 ف

0 
4 
 ع

 ام ده فقام

 ٌديكْحَت ُروُجَسيَو دو ؛ٌرواَط َوهَو ءاَهَلَع قمل لاَ رع يف هلم ٍزاَوجْآ مدع

 .”يضا دوُجو عملو نلاقي ءاَضَقْلِ الْهَأركأَف ني

 دمتي اَلَو لكلا ٍدوجَو عم ةميكحَت ٌروُجَي الق هُرْيَ «لهألا» : :ب ؛ َجَرْخَو

 د اّلِإَو ءايِضاَق اَمُهدَحَأ نكي ْمَل ْنِإ مُكَحْلآ َلبَق نْيَمْصَحْلا اًضرب لِ هْمْحُح

 جرو. كلت سرس يف اج اضو يلو ءاتماضو طم

 ؛ٍنوُنُج وْحَنِب يِضاَقْلا هيِْهَأ ْتَلاَز ْوَلَو عَ عتتنأ مخل َلبَق ٍنْيَمْصَحلآ ُدَع
 .ليكولا ُلْرَع ُهَلَو ؛ُهَيالَو ْدْعَت ْمَل ْتَداَع ْوَلَو ءَكّرَعْنأ ِءاَمْغ

 نكي مل نإ .ٍةْثِف ٍنيكْسَتك ٍةَحَلْصَمِبَو نم ٌلَضْفَأِبَو ءِلدَخب ُهَلْزَع ِماَمِإللَو

 لعن اَلَو قي الق لِإَو «ٌحِلاَص مَن يو طلاع لبي

 هلع ِهتَءاَرَقِبَو اهب َلّرَعْنَأ اباتك هِتَءاَرِقب َرقب ُهَلَْع َنَّلَع ْنِإَف .ُهَلْزَع ِهغولُب َلْبَق

 ية



 ماَمِإلَأ ٍلوَقب ُهَفلْخَتْسا نَم لَو ءفْقَوَو ميتي ُمّيَق ال يان ِهِلاّرعْنأب َلِزَعْنَيَو
 0500 وع 1-2 م 2-3 202 مس ةرم 3 ف 7 هم

 7-0 زق لبقُي الَو ءماَمإلا لاَرنأب لاَوَو ضاق لري الو ؛ ينَع ففلختن
 8 عع سر 2 27 207 7

 همكخب لك َةَداَهَش الَو ءاذكب ٌتْمَكَح :ٍلوُرْعَم الو هوتيل َّلَحَم رْيَغ يف

 .ةُمكح ُهَنأ يِضاَقْلا مَلْعَي ْمَلَو مكاَح مك َدِهَش ْنِإ لإ

 . هلي يب هل كلذ ْعَمْسُي ْمَل هِمْكُح يف ٌدْوَج َلَوتُم ىَلَع َيِعدأ وَلَو

 نب لوُرَم نَلَع وأ ومكشب قََعَتي آل ِءْيَشِب ِْيَلَع يِعدآ نإ
 :هتيالو ّلَحَم ىَلِإ ُهَحَم ِناَجّرْحَي ٍنْيَدِهاَشِ يِضاَقْل ةَيِلْو 2 دو ءامه يآ

 وايش ذأ نرش
 ٍلاَخ ْنَع يِضاقْلآ َتَحْيي 0  ْنَأَو َةَيِلْوَتلَأب اًباَبِك ُهَل هيَلَوُم ْدْكَي ْنَأ ُنَسُيَو

 وتس سيف نينا ذي لذي نأ . هلو لبق يودع 0 ع 20 -

 رس و 2 7 0

 دك ثيع لَو لَو 7 + نعام كلب بزل
 هَ تير ره ع 2 ٌعِض ع 17 2

 لهأ ىف الَّوأ َرظنَي نأَو «هيف لوزنلا ٌداَنْعَي هيف نكي مل اذإ اذلهَو

 لاق ْنَمَو ٌاَضَتَقُم هب َّلَعَف عب مهن أ عم ءتاَذَع ُهَّنَأل ؛ .ِسْبَحْل

 0 يب هلع نك 72 هج 2 26
 ؤأ َوُه ٌَرضْخَيل ِهْيَلإ بنك اًبياَغ ُهُمَصَح ناك ْنِإَف ةَجَُح ٍههْضَح ىَلعَف ُتْنِلَظ

 اًمساف ْوأ مَكَقَأ هيف يَ ادع ُهَدَجَو ْنَمَف ؛َيصْرَألا يف ظني هن ؛ُهليِكَ

 1 0 -_-_ ري سا سس ل

 هّيلإ ةجاحلل تاك دخت م «ِنيِعْمب ُهَدَّضَع اًعيِعَض ًالْدَع َْأ نم َلاَمْلا َدَحَأ

 .؟َلِزْنَيْنأ » : خّسنلأ ضْعَب يف 000(



 ا ينيب َّْشلأ بيطحلا َدَمَحَأ نب دّمَحُمل
22 

 , 210 ٍباَجِح آَلَو سآّنلِل ِزِراَب عِضْوَم ْيِف ١ 0 1 كَ م ٠ 3 .ء وه ماى.

 ايِفَع اَهيِقَف ءاهيف اًطْرَش ٍتالَجِسَو َرِضاَحَم باك اًهِراَع اّرُخ اًركذ الْدَع
 ّمَصْأ ٍضاَق َدْحََتَي ْنَأَو نمور ْذََْتَي ْنَأَو ءاّبْذن طخلأ َدَّج «لقَعلا َرْفاَو

 َةَمَجّيلأ َّنأل ءَمَعْلأ اَمُهُدُضَي آَلَو ؛ِةَداَهَش لأ ءاَمِهْيلِإ ٍةَجاَحلل ٍنْيَعِْسُم

 ْنَأَر ءِةَداَهَّشلأ فالخب ََِياَحُم ىلإ م ُجاَتْحَي آل ِظْفَللأ ُلْقَتَو ءٌريِسَْت عاَمْسإلَو

 . ةَبوَقُحِلَو ّنَح ِءاَدَأل انجسَو ءِبيِدآَتلِ ٌةَدد لحن

 ؛ْمُهَل ٍرِهاَط : ْىَأ .(ِسآّنل ٍزراَب) حيف (عِضْوَم يف) ُةْسولُج ُنوُك

 َنوُكُي نأ ِوْرَبَو ٌرَح ىَذَأ ْنِم اًنوُصَم بيرغَو ٍنِطْوَتْسُم ْنِم ُهَداَرَأ ْنَم ُهَ 55
 يف نسج ولاَ اال نك يف يف ذ ِءاَنْشلَأ يِفَو .حيَرلأ ّبَهَم يِف بفِيّصلأ يف

 1َّتب نأ يِضاَقلِ هَ يو ساني ام امِرْيَعَو ءاََشلاَو بْيَصلأ َنِم لصف لك
 : يأ (ْمُهَتوُد) . يِضاَقنِ :ْيَأ هَل ٍبِجاَح آل) :َلاَق اَمَك ءاَبجاَح

 ٍروُمُأ نم َيِلَو نم" : : ربِ ؛ مك َتْنَو َتَمْحَر ال ْتْيَح :ْيأ موُصْخْل
 :مقَر .190/*] َدْواَد وُبَأ هاَوَر (ةّماَيقْل مْوَي هللأ ةيجح َبَجسخأَف 5 سال

 ؛781107 :مَقَر 2397/4 (يِناَتَمْلَو داَحآلا» يف ٍعِصاَع يبأ ُنْبَأَو ؛ 491/ // ٍدْعَس نْبَأَو 4

 51١40[ :مقَر 30١١/٠١ ُنَِقَهْبَبْلاَو ١404 :مْفَر 1١/١ ؟َنْيِماَشلا» يِف ُيَناَرَبْطلَو

 [ملل مو سا ٌيناَرَبَطلاَو ؛ٍداتسإلا حبِحَص : َلاَقَو ءا/051 :مُقَر ٠٠5 /:] ُمِكاَحْلََو

 داك أ هَل فو يف ناك نأب مشن نجي مل نإ 5

 ُلْخْدَيَو ِزاَرْخِإلِل بابل ُدْعَقَي ْنَم :َّوُهَو ُباَوَبلَاَو .ُهّيضَن ْهَرْكُي مل ةمْخ َةَمْحَر

 )١( خّسنلأ ٍضْعَب يف : ١ ؛ ُهَنوُد َبِجاَح الَو :



 لزاَنَمِب ب مالْغإل 1و ٍموُصْخْلا بي ُتِبِتدَت 2 كقبظَو ذم اَمأ : ُيِدْرَواَمْل َلاَق

 َحَّرَصَو ,ِوِذاَحّنأب َنِمَأَب لق « بيقّتلأب نآلا لأ ئئسنلا َوُهَو :ْيأ «سآّئلأ

 دع د6

 ىلإ ُرَنلأ ِهْيَلَع َلْهْسيِل «ةَكِدَك عِقَتْرُم ىَلَع َسِلْجَي ْنَأ باّدآلآ نم : هين
 ناك ْنِإَو ؛ٍةداَسِوَو شارب ريغ ْنَع ريمي , ْنَأَو .2"ةبلاطمْلا ُهِهْيَلَعَو سيل

 و موُصُخَنِل بي َنوُكَيِلو نسال قَبل عْضاَتلآَو دهب اًوُهَْم

 هنأل ةلبقلأ َلبقتْسَي ْنَأَو (لَمَي الق «وب

 . هَحضْصَو 1 : مَقَر

1١ 

 3 ) م 5 «<ي_ 1 2 3 ب دام ©

 دْسَتلَ و قيِفَّْتلِب هِسوُلُج َبِقَع َوُعْدَي ْنأَو ءرذع رْيَغِب ّىكتي ال َنأَو

 ب لاق هتْبَب ْنِم جّرخ اذإ َناَك 6 حبيل نأ ٌمَأ هتَوَر ام ىلْوَالَأَو
 0 مم 2 م مي 7 م 0 مص هاير عفا رس م

 ؤأ لِزأ وأ ٠ أ ذأ لِضأ نأ ْنِم كب ذوغأ ينإ مُهللأ ثلا ىلع تلكوت

 : مقَرل (راَكْذَألا» يف َلاَق :1َىَلَع َلَهْجُي وأ َلَهْجَأ وأ

 :َلاَقَو .” 07 : : مقر ٌئِذِم راو 4 :مُكَرل َدُواَد وُبَأ ا 1

 .[ "885 : . مق هات نيو ٠007 : مقر ب َُباَسّنلََو ؛ ؛ ٌحيِحَص ٌنَسَح ُثِيِدَح

 29 2 0 ع

 61 ِسِلْجَم ىّلِإ َجَرَخ اذِإ هَل وقي َناَك َيِبَّْسلآ َّنأ تْعِمَسَو :ٌصاَقل ْنْبَأ َلاَق
- 

 )١( يم اك . (ةَبَطاَخْمْلا» :؛ةَبلاطُمْلا» َّلَدَب َةَحْسن 3 يف .



 ١0١ ينيبرُشلأ بيطحلا َدَمَح دمحأ نب دمحم
2 2 

 همم راسه وو -
 ماا ٠ 3 4-3-3 هر

 ٍدِحْسَملا يف ءاضقلل الَو

 5 5 روك م مماو سصورو مسمع و راس هر
2-7 53 6 0 0 
 ىنيزَو «٠ أب ينعأ ٌمُهللا «ّيلع ىدت ؤا يدتعأ ْؤأ :هيف ديِزيَو .ءاضقلا

 م روف و2 0 3 7 م ل نإ

 : لكي هّببنل ل لاعب لاَ قش يهل صوتو را رخال

 : يرض ُنَسَحْل َلاَق ء[6٠ هَ آلآ /َناَرْمِع لآ ةروش ١1 © صدا يف َمُهَرِواَسَو »

 ماكل رق ذأ ار نيل ءاَهْنَع اينما

 اَلَف ٌيِلَج ساّيِق وأ عاَمْجِإ وأ نصب ٌموُلْعَمَ أ[ هكُحْلأ اَمأ

 ىف فل يفي نينا : باَحْضَلآ نم ْعْنَج هلق اَمك اَهعمْأب كارم
 هر

 .ٌلِهاَجْلأَو ٌقِساَفْلا ُجْرْخَيَو ٌةَأرَمْلاَو ُديَعْلاَو ئمغألا ُلْخْدَيَف ؛ ءانفإلأ
ً 

 م غم

 مُكُحَلِل اًسِلجَم هذاَحّنأ هه َُرْكُي :ْيَأ (ٍدِجْمَمْلا يف ِءاَضَقْلِل ُدُعْتَي الو)
 وَلَو .ةَداَع ءاَضَقْلا ٍسِلجَمِ ٍنْيَعِقاَوْلا طمَللاَو تاّوضألا ٍعاَفِتزأ ِنَع هَل انْوَص

 ءاَهِلْضَمِب َسْأَب الق اَهِرْيَع وأ ةدلَصِل هيف ٍروُضُح َتْفَو اَياَضَق وأ ةيِضَق ْتََقت

 لونا يف كنف ى هاش و ع هج لاحم أ ل

 هيف َسْلَج ْنِإَف .هوُحَنَو ٍرْطَم ْنِم ٍرْذُعِل هيف هيف سولُجِ جاتخأ اَذِإ اَذَكَو

 تاما ةَمَصاَخُمْلاِب هيف ٍضْوَخْل ص موُصْخْلأ م 3 اَهَنوُد أ ةَماَرَكْل

 ٍنْيَعْصَع لَ ُلِغْدُي ْنَم ُبِصْنَيَو .ُهَجِراَح ودعم 0 ءاَمِهِوْحَنَو
- 
 هش ي اس جكس س26 ج6 58 تهم هل



 ١00 عاَجْش يب ٍظاَفْلأ لح يف عا الآ «

 3 ِسِلْجَمْلَأ يف : َءاَيْشَأ ةَثالَث ْيِف ِنْيَمْصَخْلآ َنْيَب يوَسُيَو

 . يضاقلأ : ْيَأ ء(يََسُيَو) :َلاَقَف ٠ .نضُلا نب ةرلا يف عرش ع

 امك ( ايشَأ) ةَعْبَس دعس ةَعْبَس لي (ة ا يف) حيِحَّصلأ ىلع اًبوج و (ِنْيَمْضَحلأ َنْيب 06

 هما

 : ف رْعَبَس

 و ىُيَدَي َّنْيَب اَمُهَسِلْجُي ْنَأب هيف امُهَنيَب يَوَسُيِف «(سِلْجَملَأ يِف) : لول

 قي الو نزيد نيد هدا وِراَسَي ْنَع َرَحآلَو هنيمَي ْنَع اَمُهَدَحَأ
 هفبِلْحَت ليِلَدب اًضْيَأ هب ةَقَلَحَتُم َوْعّدلآ َّنأل ٠ ءٍمْضَخْلاَو ليكَوْلا ِنَع ُلُكَوُمْل

 ع ٌنِعَردَألا َلاَق ُهَرَكَأَو 00 ثريمَي ْتَبَجَو اذ

 ني ةيوشلأ نم ب اا لوي نم يَ ْدَقَو ٌةَماَع هب ْئَولَبْلاَو .ُنَسَح َوُهَو

 د يل يزل لب كفا بر وامل م ٌمذلأ َنم هيل لإ برك ملشمْلا سلخ

 .قوشلا ىلإ نع نلت نأ َيِهَ يع جَرَ ل : َيِبْعّسْلأ نع 4

 َكيَبَو ينيب «يِعْزِ ِهِذلَه : َلاَقَف «ٌّنِلَع اَهَفَرَعَف اَعْرِد يبي َيناَرصنب وه اد
 مَ يلع يِضاقْل ىَأَو اَمَلَ .ٍحْيَرْش يِضاَْل نكن يلا يبا

 ُهَعَم تلج اًمِلْسُم يِمْضَح َناَك ْول : ْىِلَع ُهَل َلاَقَق .ُهَسْلْجَأَو
 ا :لوقَ كو بلآ تْعِمَس يكل 0

 ٌعرّدلآ لاق ؟غينا لوقت ام :ٌحْيَرُش َلاَقَق ني يِنْيَب ضُقأ

 يب نِم له :ّيِلَعِل ٌحْيَرش ث َلاَقَف ؛يِعْرِد
 مث ؟ءايبنألا ٌماكْح :[ هِذْنَم َّنَأ ُدَهْشَأ ان :ُتِناَرْصَتلَأ َلاَقَ

 َلاَق ؟قيتَع دع سرق ىَلَع ُهَلَمَحَو عزّدلآ ٌنِلع ُهَطْعَأَ



 ١0 ٌىنيِبِرْشْلا بيطخلا ٌدمحأ نب دمحمل

 ره

 هام

 . ظخلل آو « ظفللأ ِْفَو

 ل 9 م

 هيلع نيك .هْيَلَع َنيِكرْشُمْل م هيلع *ىلأ
5-7 

 يب

 إو «َنيِمِلْسُمْلا ٌُموُصخ ْثّلق اذإ ٌرِهاظ َرْهَو ْمُهْضْحَب ُهْتَحَب امك ئَوْعَّدل

 ىلَع ُهُجيِرْخَت ُهِجَََّف اَدَنْرُم ُرَخآلَآَو اَيمْذ اَمُهُّدَحَأ ناك ْوِلَو : ٌيِونْسِإلَأ َلاق

 . هسكع َنوُد ّيّمدلأب لفي َدَئْرُمل َّنَأ ٌحيِحَّصلأَو . رصاص يف ال

 امم َسْيَل صاَصِقْلأ يف َوُفاَكَتلأ َنِإَ . جيش اذ نم يقلل بَ كَحَت

 دكر لَ ديالا ديلا ىلع ولا عل نت وأو يبسب يف نخن
 .اًمِهِدَحَأ ُبْلَق َرِسَكْي لعل اًمُهْنِم (ِظْفَللا) عاَمِتْسأ يِف : يِناَنلأ (2)

 امك نْيَعْلأ رخؤُمب ٌظَلَآ َوُهَو َةَلاَشُْمْل ءاّطلأب (ِظْحّللا) يف : ثلاثلآ ()

 .َمَّدَقَت اَم هيف َْعَمْلأَو (حاَحّصلأ» يف ُهَلاَ

 .رخآلا لبق اَمُهَدَحَأ لْخْدَي الق ِهْيَلَع اًمهِلوُخُد يِف :ُعباَرلأَو

 6 يف ُهّنَأ َمِلَع | ِماَيِقب اَمُهَدَحأ ُنصْخَي اََف ءاَمُهَل ِماَيِقْلآ يف : ٌنِماَحْلَأَو

 ه2 صار 0 م 00 ا مم ممل كك 5 مك ا« بس 7 و

 نأ اَمِإَو ٌهْنِم ِهِمْصضَخِل َرِذَتْحَي ْنأ اًمِإَف هَل ِهِماَيِق َدْعَب الإ ْمَلْعَي مل ْنِإَ .ةّموصخ
 امُهَل ماّيِقلَأ ةَماّرك مَّدلآ يبأ ْنْبَأ َراَتَخأَو ؛ ئلؤألأ مو «لّوألل هِماّيِقك هل َموقَي 7 سلا ب 0 3 مت مس ؟ث*+ر ما 2 2 2 م 2
 ءدبم - هو( هه علت ت2 هَ 1 17 21 ها( -

 .رخآلا نود هل ماَقُي ْنَّمِم اًمهدحأ ناك اذإ : يأ هل ٍءاضقلأ ِباَدآ يف اًعيِمَج

 .ُهَل سيل َماَِقْل َّنَأ َهَوَب اَمبْو هَ هنأ
00-08 



2 
 ع

 ْمَّلَس : لاق أ ّرخآلأ َرظَتنَأ 5 هيلع 3 نإ ام رعكلا ُكدْتَيَو

 ذإ اَذلَه يف ُفقَوَتَي ُدَقَو : ِناَخْيَّشل لاَق .َمَلَس اَذإ اَعَم اَمهبِجْيل

 .ةيوْسَّلأ ىَتَْم َلطَبَي الل َلْصَمْلآ اًذَه اوُلَمَتْحآ مُه ُهُهَنَأَكَو «ُلْصَمل

 ٌصْخَي الق ءماَركإلآ عاوْأٍرئاَسَو ِهْجَوْلآ ةقالط يف : ٌعباّسلَو

 .اًَهرْيَغ أ ِةَليِضَفِب َفَلَتْخأ ِنَِو ءاَهنم ٍءْيَشِب

 د د

 م 0 .

 وه اَمع هلق َلِتَْي النِل هستب َعبي الو يشي ال نأ

 َنْيبَو ُهنْيَب َعَقَو اذإ ءويِباَحُي ْنَم ىلإ ُهْبَلَق ليِمَيَف ءىباكُي ْدَق 5 هالو ووَدَص

 َنوُكي ال نو «ةَمْوحُم َيِهَو كيده وأ ةَرْش ايف ةاَباَحُمْلاَو ٌدموُك * ريغ

 يف ةَلَماَعُمْلاَو رك َكِلَذ َلَعَف ْنِإَ ؛اًضْيَأ ١ ىَباَحُي آل يك ٌفوُرْعَم ليكَو هل

 .ًةَهاَرك ُدَشَأ همكُح سِلُجَم

 لق هر 8 3١
 .٠

 و
9 

.) 

1 

34 

 ن3

 هل نم لإ ىتهأ إف .ثلق نإ (ةيَهلأ لبي نأ) يضاقلل (ذوُجَي ل)

 ٌءاَوَس ,«قيالرلا لبق هبل ي ٍدْهُي ْنَمم ناَكأ ٌءاَوَس ُهَدْنِع لاخلا ىف ةموصخ

 لبق هَل دي مل ةدكَل «ةَموُصُخ هَل نكي ْمَل ذأ ؛ال مأ (هِلَمَع لهأ نم) َناَكأ

 .اَهلوُبق لع مْ ةَبَمِءاَضقْ دخَب هي ادفأ مث ءاَضقْلأ هيلو

 :مُثَر 4١6/6 ُدَمْعلا (تْحُس ٍلاَمُعْلأ اَياَدَه» :رَبَحِلَف لوألا ىف اّمأ



 مام ها. ا. اه و د. ماو حج ىو ده د. ف عاف و واق قاده د.« ا.ه ده اه ا.ه و دهأو وه ده دعو هاه اه و سى ده هداه وده هاه ده اس علاه

- 

 ةّياَور ْنِم يِناَربَطل ُهاَوَر :ٌئِمَْيَهْلا َلاَق 559/0 هِيِئاَوَّزلَأ عّمْجم١ يف امك ُنِناَرَبْطلأَو ه9

 ْنْب ليِعاَمْسِإ ١١17 ةّمّجْرَ و ٌئِدَع ُنْبَأَو ؛ ةَفيِعَض َيِهَو َنيَيِزاَجِحْلا ِنَع ٍشاّيَع ِنْب َليِعاَمْسِإ

 : يورو ء[ا"الا” :مُقَر ك7 /4 ُرَّزَبْلاَو ؛؟١0051١5 :مُقَر ل٠ ُيَِقَمْنَْلاَو شايع

 6 ها م و را ساو ص 2 . م
 هّيلِإ لْيَملا ىلإ وعدت اًهنألو ١07/١6[« َرِكاَسَع ُنْبأ] «تخس ِناَطْلُسلأ ناَدَهد

 لَو ءاّرِهاَظ لَمَعلا اَهبَبَس َّنَدلَف «ةيناثلآ يِف اَكَأَو ؟ هج ل ْتْلَق اهب رس و

 2 يف اَهَعَضَو َرّذَعت ْنِإَف ءاَهَكِلاَم ىَلَع اَهْهُرَيَو اَهَلبق ْوَل ِنْيََروُصل يف اهي

 حدي مَ هيي لحم يف ل اَهَلسَأَْلهنأ موال بِ ةَيِضَقَو ؛لاَمْلا ِتْيَب 0
 . ِنْيَهَحَو ُيِدْرَواَمْل اًهيف َرَكَذ ْنِإَو َكِلْذَك َوُهَو َتَمُْرَح اَهِب

 عم نت ا هم م 8-21 2 م2 2 2

 ذفني ال ذإ «ٌيعّرذألا هلاق امك ءهضاَعِنَأ ةّيدَه كلذ ا : ةيبنت
 4-0 2 - 0 1 4 2 م و هه هر 6 1 0

 هتيالو لْبِق ِهْيلإ يِدْهُي ناكو « هل ةموصخ ال ْنَم ِهّيَلإ ئ َدْهَأ و مُهَل همك
 ٍةقِباّسلأ ةداَعلأ رّدقب ةّيِدَّهْلأ 0 دو ُهَل َراَج 2 72 2 - 206 اس م

 متل ِنَع ُدَعْبأ َكِلذ نأ ءاَهْيلَع بيو اَهّددي ري نأ البق اَذِإ ىّلؤألاَو

 لضأ» ين اَذَك ؛ كلذ ُهْنم ْدَهْحُي دَهْمُي ْمَل ْوَل اَمَكَف ةَداَعْلا ْىَلَع ْتَداَر اَذإ اَعَأ
 ع

 . عيِمَجْل ميرخت َُنَيِضَفَو . (ةَضْوَدْل

 سنج ْنِم ٌةَداَيَزلأ تناك نإ : : (بّذَهُمْلا نَع القت ٌيِناَيوُدلَأ َلاَق نك
0 

 يِضَبَْي :(ِرِئاَحّذلأ» يِفَو . الإ ءيفولأملا يف هيلو لاَّ رج يهل
 عيِمَجْلأ ُلوَُق َمْرَح ٠ ٍرْدَق أ سجب :ْيأ َداَيْزلآ ٍرّيَمَتَت مل نإ :َلاَقُي نأ

 . ْطَقَف ةَداَيرلََف لَو



 0 اش يبأ ِظاَمْلَأ َّلَح يف م الأ 0 0١م

 مام مه او يه راي ده او واو هاه ع واه هاه هاو دع هده هاو سه ده هاو ده هاه هداه .اه واه و. ا. هو واو واو هم اف هاء اماه

 طق ُهْنَداَع ْنَم ىَدْمَأ ْنأَك «ىَتْعَمْلا يف ْتَداَز نإ ؛ٌرِجاَظلأ َرُه اَذَهَو

 َرَهظَتْسأ نظن هيف ؟ِداَتم ابعُمْلأ ِرْذَقب اَهْنِم حِصَي ب وأ عيمَجْلا يف لطي لَه ءاَريِرَح

 .اًهب َةَرْيِع وق لَو «ٌعْفَو د يدلل َناَك نإ ؛بِهاَط َوُهَو لوألا ٌيوَتْسإل
١ 

 هيو 0 م 8 هم < رع ص

 اَهُمُكُحَف ِةَرْجَأِب ُلَباَقُي اًمِم ْتَناَك ْنِإ :ةَيِراَعْلَو ةّيِدَهْلاَك ةَبهلأَو ةَفاَّيّضلََو

 ةَقَدَّصلأ َّنَأ اًضْيَأ ْمُهَضْحَب َتَحَبَو ْمُهْضْعَب ُهَنَحَب اَمك اق اّلِإَو قَبْلَ
 . ةهاظ ُهَثَحَب امَو هْيَلِإ ُمُهَدلأ يعي ْمَل نإ َكِلَذَك هاكر َّنَأَو هّبِدَهْل

 ذأ ءٌقَحْل ريع كيل يِضاَقْلِل ُلَدُْي اَم َيِحَو ماَرَح ةَوْسَرلا َلوُبقَو

 يف َيْشَتْرُمْلَاَو َيِشاّرلَأ هلأ َّنعَل١ : ربح َكِلْذَو ٌقَحْلأب مُكُحْلأ َّنِم ٠ َعنتَْي
 : مقر للاال /؟ ُدَمْخَأَو ؛ ٌحبِحَص نَسَح :َلاَقَو عد : مقر تكا /* يِذِمرَتلا] (مكُحْل

 . 030 مقر كاد /4 كاكاو ؛هددل+ : مقر فكك ١1 ناتج نيو 1

 نو

 عب م دكعسا سس 7 < ىش عسا ؟ 2 تيكك م هس درو :َ
 هل تبذدنيَو را لق اهي ةافأ ين ةاخإ نم

 0 الر

 مكُحْلأ ِنَع مئالّولا ُةَرثك هْعطَقَي ْمَلَو اَهَل َءاَدَنلآ ُمِلوُمْلا ْمّهَع ْنِإ ٍنْيَمْضَخْل

 و م0 دس أ طي و علا ع نال



 ١ قو ينيبرّشلأ بيطحلا ٌدَمَحَأ نب رب دمحم
 هه هل

 .٠ 4 8-2 سة «ء 0س 0 سك ةهرسر

 , "!بَّضَعْلأ كنع : (١*ءِضاَوَم ةرشع ىف ًءاضقلا ٌتتتحَي :تجيو
 ىلا »م

 0007 يب ل هه در ع 02 هو 02 هم ار
 - 0 ل ٠ هام 7 - سا سس ساو 1 56 6 و
 ؟ نيمصاختم اوناك َولَو «نيمداقلا رؤربو ٌرئانجلا ل 0 دو «ئضَْملا ديعي

 ياو
 . ةيرق كلذ نأل

 هل
 ع

 (َعِضاَوَم ِةَرْشَع يِف) . كلذ ُهَل رك : يأ «(ًءاَضقْلا يِضاَقْلَأ ُب ٌتِتَتْحَيَو)

 اقرت اَمَك َعِضاَوَم َلَعْهَأَو

 اهيف ٌريكتي ٍلاَح ُلُك هيف ُءاَضَقْلآ يِضاَقْلل َُرْكي يأ , عضاََمْلا ُطِباَضَو |
 : هِلَقَع ُلاَمَكَو ةقلخ

 511/5 ْيِراَخبْلا) (ِنْيَحِيِحَّصلأ» ِرّبَخِل (بَّضَخْل َدْنِع) :ُلَوَألأ م ٌعِضْرَمْل

 ٌنَسَح :َلاَقَو 23374 : مقر 237١ /# ٌيِذِمَرَتلَأَو ؛ ١011 :مَقَر 0147/7 ٌوِلْسُمَو 481719 :مَقَر

 هَجاَم ُنْبَأَو ؛084 :مَقَر 707 / َدْواَد وُبَأَو 40407 :مُقَر 0330/4 ُنَئاَسَنلاَو ؛ٌحيِحَص

 : مُقَر 3659 :ةَحْنَص ٍدوُراَجْلآ ُنْبَآَو 30440 :مْقَر 045/0 ُدَمْحَأَو 5 : مقر 5

 َوُهَو ٍنِيِتنأ نيب دَحَأ مُكْخَيال» :[003 :مْقَر 444/1١« َناَبِح ٌنْبََو 07

 رد َنوُكَي نأ َنْيَب اَلَو هِريَغو ِدهتْجُمْل نيب َقَْف ال هنأ اذلَم ٌرِداَطَو ُناَبْضَع

 ُْفِلتَخَي آل َوُهَو ءِرْكِفْلأ ُنْئيِوْهَت ٌدوُصَقَمْلآ ّنأل ؛َكِلَدَك َوُهَ .ال ؤأ ىَلاَعَ

 ْدَقَو ءِلاَحْلأ يف مكُحْلآ ىلإ ةَجاَحْلأ ِتَعَد اَذِإ ةَماَركْلا يِفَتنَت عت ؛َكِلَدِ

 .ٍةَريثَك رَوُص يف رْوَقْلا َلَع ْجْكْحْلا نيت

 .( ٍلاَوْخَأ » : خَسّتلأ ضْعَب يِف 200

 . « بَضَعْلأ ىف » : خسنل 2 ضعي ىف (6)



 ١8 عاَجش يبأ أ ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَْمإلا )

 م ا نيالا عدم 2 201012 ومر
 فشلا ةَذْشَو .« شطقعلاَو «٠ عوجلاَو

 000 0مم 7 0 هرم 2 1

 3 ساعنلا دْنَعَو « ٠ نيثبحألا ةَحْفاَدُمَو 2 ضَرَملا دلنعو « طرفملا

 . ٍدرَبْلأَوٌرحْلأ ةَدِشَو

 تحال 5

 عطا اأحماأ

6 

10 0 0 

| 

 55-5 تسحب

 .(عوُجلا) َدْنِع : يِناَثلَأ ()

 طِرْفُمْلا عَبّسلا َدْنِع اَذَكَو ؛َنْيَطرْفُمْلا (شطعلا) َدْنِع :ثلاَثلآ ()

 . ُْكَضُمْل ُهَلَمْهَأَو

 . حاكتلا ىلإ ناقل : ْيَأ «(ِةَوْهَّشلأ ةَدِش) َدْنِع : ُِباّرلأ ()

 .اًهرْيَغ وأ ِةَبيِصُم يف ٍطْفْمْلا «نزخلا) َدِْع ُنسِماَحْلأ (و)

 َناَكَل «ِنْيَطِرْفُمْلا :َلاَق ْوَلَو ؛( رمل ِمَرَمْلا) َدْنِع :ْنمِداَتملَأ (7)

 .كم اَمُك ءاَضِيَأ ٍنْرْْلآ يف ديم هَّنأل ءىّلو
 ل < ءلْؤُمْلا (ٍضَرَمْلا) دنع ٌعباّسلأ )2(

 ا

 2س

 . ع
 اهلا

00 
 ١ 26

 س0

 مسح
 م

 أ «(نئكبخألا) ِدَحَأ (3 ةَعَفاَدُم) نم : ُنِماَتلآ 0(

 قارو ب اي ل .ىلؤأ َناَكَل هِمالَك يف ُهُئْرَدَق اَمَك ٌدَحَأ َرْكَذ

 9 لأ َُرَكَذ اَمُك .حيّرلأ َةََف ةاَدُم َدْنِع ُهَرْكُي اَذَكَو ؛ئلؤألآب ْمِهِتَحفاَدُم
 . َْصْمْلأ ُهَلَمْهَأَو

 . ؛َةَضْوَرلَأ» يف هب َدّيق اَمَ ؛ ِهتَبلَع : يأ )ع ساَحُتلأ) َدْنِع : ٌعِياَتلَأ (5)

 َدْنَع ءْدَصُمْلأ َّلَمْهَأَو . (دْدَبلأ) ةّدش (َو ٌرَحلأ) ةّدش َد َدْنَع : دش ْداَعْلأ (َو)

 رك اَمَّنإَو ءاَدَضْوَرلأ يف اًمِهب مرج دَقَ ؛ِلاكَملا َْنَعَو «جِعُْملا فحل

 ئَضَفَو فلاَخ ْوَلَ ءاَهيِف قْلُخْلأَو ٍلْفَعْلا ِرْيَمَتِل لاَوْخألا ِهِذلَه يف ٌءاَضَقْل



 ١01 ٌقنيِبرّشْلأ بيطختلا ٌدمحأ نب :دمحمل

20 

 . ئَوْعَدلأ ٍلاَمَك َدْعَب الإ ِهْيَلَع ئَعَدُمْلا َُلَأْسَي اَلَو

 ٠ 0 هلم سا 0 6 .٠ اس 0 وع 0 2 5

 .ةَروُهْسَملا ("”ْثيُز ةّصقل (ةْضْوَرلأ» يف هب مزج امك هؤاضق ذفن ءاهيف
 ْمُكْحَي اَلَو قل ِدِصِناَصَح ْنِم ُهَأل دِسْقَتِل يِضاَقْلا ُمُكَح ُدُقْنَي الو و 3 5 م 5 م 98 سهو ٠ عطول 6

 . ةّمهُّتلل اَمُهَنْيَب كَرَتْشُمْل أ ٍلاَملأ يف هكيرشل الو هقيقَرل

 َُخآ ضاق أ ُاَمإل ُهََم رد ْنَمِلَو يِضاَِْل ُُكْحَيَ
 نيبيلا يهتخلا لعق ؛متلا نع لكن ذأ ؛ يا دلع ىلا

 5 عع
 4 وللا

 ١

 1 ا 00
9 

 6 ا
ْ 

 اا ا
 2 اما ع كك

 هب َداَهْشِإلأَو ُهَدْنِع َتَبَ تيت ام مُكُعْل َلَأَس وأ لوك ٍةَروُص يف ِهنيِمَي ىَلَع 2
 . َكِلْذ َدْعَب يك 4 دق ُهَنَذل ُهَتَباَجِإ ُهَم ةَمْزل

 هه

4 
 َباَوَجْلأ (ِهْيَلَع ىَعَّدُمْلا١ يِضاَقْلأ (ُلَأْسَي الَو) 5

 . ةَحيِحّصلأ (ئَوْعّدلأ ٍلاَمَك َدْعَباَل)
1 

 ا
3 
 عع ا

0 1 14 
0 

 ضعي

314 1 2 
 ٌةَقرَسَو بصغك «هريغب مأ مدب تناكا ٌءاَوُس « ئّوعَد لك ةّكِصل طَرتْشُيَو م 5 0: )1 هم موس ظاش هم رم 05
 2 4 ب 0

 : طورش ةتس ءيفالتإو
 هِلْوَفَك ءهيِعَدَي اَم يِعَدُمْلا َلَّصَقُي ْنَأِب ءاَِلاَغ ةَموُلْعَم َنوُكَت ْنَأ :ُلوَأل

 وأ اًداَرْفإ ًأطَخ وأ ءِدْمَع هئش ؤأ ءاَدْمَع ُهَلَتَ : لثقلا ئ ىَوْعَد يِف
 و و 0 مه

 .َركذ لاَصفيسآ يال نسي « آلف اذله هلْوَقك ِهيِعَدَي دام َقَلْطَأ

 همم

 هب ٍراَرَقإ وأ عيب ْيَش هبه ئَوْعَد ُعَمُْن ا َمَرلُم َنوُكت نأ :يَِتلَو
 .ميلستلا ٌرقملا أ هيب مَرلبَو ءبياولا نإ متو : يتلا لوب يع 0م [ َ 000 .٠ وع لرسلا 3 6 - 2 لق
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 (« ءاَجش أ ِظاَفْلَأ لح ىف ُءاَنْفإلا» 0١غ

 0 موو 7 لو كت هس 0 (١)و5 رو "6

 َْمْسُت ْمَل ِءاَلُؤَم ُدَحَأ ُهَلَتَق :َلاَق ْوَلَف هْيَلَع ىَعَدُم َنّيَُي ْنَأ :ُتلَّئلَأَو

 .ِهّْيَلَع ىَعَدُمْلأ ماَهْبإل ُاَوْعَد

 ٌيِبْرَح ريغ َرْيَغ ِهْيَلَع ىَعّدُمْلاَو يِعَدُمْل َنِم لك َنوُكَي ْنَأ : ُسسِماَحْلأَو ُعباَرلأَو
 2 يا 3 م ىلا هج هم ب

 1 مهم مر 26ه ل و 3-1

 مهيلع ىّوعد الَو ٍنونَجَم الَو ٌّيِبَص

 ُهَداَرْفِإ ٍدَحَأ ىَلَع ئَعَدَأ ولف ءئَّرْخَأ ئَوْعَد اَهَضِقاَنُت آل نأ : ُسِداَسلَأَو 0 م0 ع سل يمص رك سهس م م سلا 6
 1 يبا تام ص يد 04 سار فص 2 يّ < رمدع هلل رميه

 نأ ةَيِناَثلا ئَوْعَدلآ عّمْسُت ْمَل اًداَرفْنَأ وأ َةَكِرَش َرَخآ ىَلَع ىَعْدأ َمُث ءِلْدقْلاِ
 ١ك هكا يق 00 0م وسو جمود ل ف 2 27
 ىوع | عّمستَو ءِرا إب ذخاؤم وهف ٌرخآلآُهَقَدَص نإ مَع ؛ اهب ئلوالا

 ه0 يم َ
 َّنأل ىلوألا لإ ِدْوَعْلآ َّنِم ُنَكَمُي لَو ء(َةَضْوَرلأ لْضأ» يف ٌحَصألأ ىَلَع ِهْيَلَع

 َدْعب الإ) . ِهْيَلَع ىَعَدُمْلأ َفّلَحُي ْنَأ يِضاَقْلل ُروُجَي ال :ْيَأ (ُهُفّلَحُي الَو)

 هي َدَتُْي مَ ِهبلَط َلبَق ُهَمَلَح ْوَلَف «ةقيلخت (يِع ءَدُمْلا) . بَّلَط :يأ ء(ِلاَوُس

 ْنْبأ َلاَف .ُهْنَع َكَبَلَط ْمَطْفأَف لَو ُهْفَلَح : يِعَدُمْلِل يِضاَقْلأ ُلوَقَي اًذنَه ىَلَعَ

 ففالخإ َلْبَقَو يِعَّدُمْلا ٍبَلَط َدْعَب َفَلَح ْوَلَو : اَةياَمِكْلا ِرَصَتْخُم» يف بيِقَتلَ

 . متنا .ُنَمُح يِضاَقْلا هب حَيَص .ِب دمي َْل يِضاَقْل
 د د

 )١( ُةَفِلْخَتْسَي الَو » : خّسنلأ ضْعَب يِف « .



 8-0 مه تن ص 2 سرس 8 05 و

 ١6١ ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 َتَّنَعَتي الَو ٠ "مالك همه هُمهْمْي الَو « َةَّجُح اًمْضَح ْنَهَلي و

 ىَلَع ْمُكُحْلآ يِاَمْلِل روج آب ال هلآ لَمْ ُهَركد ان مل ذَ : هيب

 يف ّحَصألا ىَلَع َكِلَذَك َوْهَو ؛يِعَدمْل ٍبَلَط َدْعَب ل , لإ ِهْيَلَع ىَعَّدُمل

 . ٍبْئاَعْلا ىَلَع ِءاَضَقْلَأ باب يف «ةَضْوَرلأ»

 ِهِيْصَح ىَلَع اهب ُرِهْظَنْسَي (ةّجُح) اَمُهْنِم (اًمضَح ُنَعلُي الَو)

 .هب هراَرْضإل َكِلْذ هََْع

1 

 *ءأ

 ريومم .

 مْرْخَي :ي

 إم دع د

 فيك هب فر «(ُهُمِهَقُي الَو) ئَوْعَدلأ َةَيِنْيَك هب ُفرْحَي (مالَك) .اَمُْنِم اَدِجاَو :ْيَأ
 ,َّرَم اَمِل راكْنإلأ وأ ِراَرْفإلَأ وأ ٍباَوَجْل َةيِفيَكَ

 ةئييك ةفيركت يِضاقلِل ُزوُجَيُف ناش ِهماَلَك يف «ٍمْضَخْلآ» دعب َجَرَحَو
 يف ِْياَع هَ دقو يناير ماكل وُبَأ يِضاَقْلأ ُهَحَكَص اَمَك .ِةَداَهَّشلأ اد

 نم ُهدَظَن لقت ُهَّلَعَلَف نم َعْنَم :َملأ هْئاَعٌدَأ يف ّيّرَعْل فَرَّشلل اًفالخ (ةَضْوَرلا»
 ١

 يف هب َمّرَج امك ةَداَهّشلأ َدِهاَشلآ ْنَقلُي ال َيِضاقْلآ َنِإَف «َكِلذ ىَإ ٍنيِقَْتلآ عْنَم
 .(ةَضْوَدْلَأ»

 مل :ْمُهَل َلوَقَي ْنَأَك ْمِهْنَلَع ُنْشَي آل :ْيأ (ِءاَدَهّشلآب ُتنعَتَي الَو)

 . ْخَسْتلآ ٍضْعَب يف ٌةَطِقاَس « اَمالَك ُهُمهْفُي الَو ١ : : ةّلَأْسَمْلا ِهِلَه )00
2 

 . « ٍدِهاَشب ْتَنَعَتَي الو » : ْخَسنلأ ٍضْحَب يف 00



 ١07 عاَجش يبأ ٍظاَفْلَأ ّلَح يف ٌعاْمِإلا «

 ةَداَهَش ” 000 هكر م ج 3 0 ست ص و ؟ -

 ٌوَذَع ةداَع اَهَش ّلَبقَي 306 ُهْتلاَدَع تسب ثا تتبن نمم الإ ةداهشلا لّبقُي اَلَو

 هن م

 « هوذع

0 2 2 
 ةَداَهْشلأ مهِكْرَ ئلإ يدوي امير .َكِلذ ” ؤخنو ؟ٌةَداَهشل هذه اَمَو ؟هُنْدِهَش

 ُهَل ُدوُهْشَمْلا وْضَخْلأ ُرَدَضَتيَف

 ْنَّمِم الإ) ءِدِهاَّشلآ َةَلاَدَع ْفِرْعَي غيم اَذإ (ةَداَهَّشلا) يِضاَقْلأ (لَبقَي و
 ةكُح ُهَنأل «َتَكَس ْهَأ هيف ُحْضَخْل َنعْطَأ ٌءاَوَس ءمِكاَح َدْنَع (ُهْنلاَدَع ْتَسَب

 . ُهَليِدْعَت ” 0 كَ ةكاَب

 . كلذ َدْعَب لم د يف ةَاَدَعْلا ناب يِتأَيسَو بلابل ُتْيْي *ب ال ليِدْمَّتلأَو

 :(َةَضْوَدلَأ» ىف َلاَق ئّرْخ أ ِةَمِقاَو يف َدهَش مث دجال ةلاَدَع ثنا

 َلاَط ْنِإَو هاَيناَت ُهَليِدْعَت ُتْلْطَي اَلَو ؛ِهِتَداَهَشِب مَكَح َناَمَّرلَأ لطي مَل نإ
72 
 ع ص ه0 ع

 مث «لاوخألا ٌرْيَعُي ِناَمَّزلَ َلوُظ َّنأل اين ُهَليِدْعَت ُبْلْطَي اَمُهُحَصَأ : : ِناَهْجَوَف

 . ىهتنأ . هِرَصِقَو هلوط يف ُمِكاَحْلأ ُدهَتْجَ

 دنع َنيَِترُمْلا ٍدوُهّشلآ ِرْيَغ يف ٍلوُطلآ يف َفالِخْل َّنِإ :؛مِداَحْلأ» يف َلاَ

 رَسَح َوْهَو . ىَهَتنأ . (هدِعاَوَق»

 جاع د سلك ا قال نم ضال اذ لا يف

 رع يي رْمِغ يذ ٌةَداَهَش ُلّبَقَت آل» :ْثيِدَحِل (هٌوُدَع ىلَع ٌوُدَع هاه 31
 : مَ فيس ُهَجاَم َنْبَأَو [1 ١ : مكر هيك ننل ٌدْواَد وُبَأ َهاَوَر ( هيأ ىلع



 ١05 ٌقنيِبرْسْلا بيطخلا ٌدمحأ نب دمحمل

 نا د. مار اثواهأا. واهو ده او او ده واه عا. سه هده هوه ىو ده و قه ىو اس هده اه ده هاو هاو اه د .اف هاو ها اهلف ههه

 ُدَمْحَأَو ؛ 50800 : مْفَر 090 ٠١/ ُِقَهْيَبْلاَو ؛ٌفيِعَض ٌدانْسِإ اًذَه :04 /*“ ُيِريِصوُبْلآ لاق

 : ِنْيَعْلا رْسَكِب ْدْمْعْلَاَو . ٍنَسَح ٍداتْسإِب 1144 /4 ْنطْفَراَدلَأَق 6٠ :مقَر 0/7

 .ةَمُلأ َنِم ٌكِلُذ يف اَمِلَو ؛ٌُدْفِحْلاَو كْغْ

 ةيوينُدلأ َُواَدَعْلأ ةَواَدَعْلأب ُداَرُمْلَ : هيَ

 [4"4 :مُقَر فطَسْوألا»] ين ريطلا مَجْعُم١ يِفَو « بوُيْعْل ُماَلَع 1 اَهْيَلَع

 (ةَريِرَّسْل ُءاَدْعَأ هَ ةينالَعْل ناَوْخِإ ِناَمَّرلَأ ٍرخآ يف مو يِنأيَسا : لاَ لي يبل

 ْوُدَعَو ٌكاَدْعَألأ هب ْتَدِهَش اَم ٌلْضَمْلاَو ءَةَمْهْت ال ذإ ُهَل ِهِتَداَهَش فالخب

 ؛ِْياَجْا نب ةَواَعْا نوُكَت دََو هنزخل عرفتو حرف نرحب ْنَم صْخشل

 ُط تشم لَو . رخآلأ ىَلَع هِتَداَهش ٌّد درب ٌنصَتخَيَف ءامهِدَحَأ نم نوكَت ل ْدَقَو

 ةييقلبلا ُهَلاَق اَمَك . اًموَْنَو ِةَمَصاَخُمْل َنِ اََْلَع لد د اَم يِفْكَي لب ءاَمُروُهَظ

 لآ َر ُبِجَوُي الف يبدل اَدَعْلأ مآ ؛« (ِرَصَتْخُمْلا» صن ْنَعُهَل الِقا
0 

 .ةداّهشل م

 نم لبو عمم ىَلَع يشأ ِةداَهَسَو «رفاَكلا ىََع ملم ٍةداَهَسب لب
 ءِهِداَبِع َلاَعْفأ ِهِقَلَحَو ئَلاعَت للا ٍتاَمِص يِرْكْئْمَك :ديَعدبب هرم ال عيتبت

 حد مم امل ََِذ يف َنوئِصُم ْمُّنَأ مجداقتخال مايل مَ وز ِاََجَ

 ِرْشَحْلَأَو بل مَلاَعْل ِثوُدُح يِركْذُمَك «هِتَعْدبب ممكنا نم فال

 ٌءيِجَم مِلَع اَم مِهِراَكْنِإل (تاّيِْرُجْلَابَو ٍموُدْمَملأِب هللأ مْلِعَو ٍماَسْجَداِ

 نأ ساثلأ وُعْدَي ْنَم داش الَو يُهَتَداَهَش ّلَبقَت الق ةَروُرَض هب ٍلوُسّرلأ
 ْرْكْذَي مل ْنِإ هِلْثِمِ هل ٌيِباَطَح َةَداَهَش آلَو ءىَلوَأ ْلَب هئياَوِر َلَبْقُت ال اَمَك ءهِتَعدب

١214 



 ١ » ءاجش أ ِظاَفْلأ لح يف ٌعاَنْمإلا «(

 ال هنأ هداقتغال كَل ِدوُهْشَمْلا ٍلْوَق ىَلَع ِهِداَمِتْعَأ َلاَمِتْحآ يِفَْي اَم اًهيف

 ْتَلبق ِهِفِلاَحُْمِل َدِهَّش أ ءُتْعِمَس ؤَأ ءٌتْيَأَو : هلْوَقَك كلذ ايف َّنِإَف ءُبِذْكَي

 اَملآ اور
2 2 316 

 لقي (الَو) .َلَمَس ْنِإَو (هيَلَوِل) آلَ ْنِإَو (يِلاَو َةَداَهَش) ُلَبْقَي (الَو)
 . ةَمْهّتلِل الَع ْنِإَو (هِدِلاَوِل) َلَمَس ْنِإَو (ِدَلَو) َةَداَهَش

 .ٌرَصْخَأ َناَكل ِهِضْحَبِل ٍصْخّسلا ُةَداَهَش ُلَبقُت الَو : ْتَصُملآ لاق ْوَو

 َكِلَذَك َوُهَو ءُهُسْكَعَو ِهِدَلَو ىَلَع ِدِلاَوْلأ ِةَداَهَش َلوُبَق ُهُمالَك قف
 . ةَمْهّتلَأ ِءافتنال

 م هس

 د هةَواَدَع ِِعْرَف وأ ِهِلْضأ َنْييَو هَ َناك ل اَم َكِلَذ ْنِم ىَتْسُي :ٌةيَ

 َ ٌّقَحب َدِهَش اَذِإَو ؛راَوْنألا» يف هب مرج امك يلع لَو 1 لقت ال ُةَتداَهَش

 ىَلَع ٌيِبْجَألِ ُةَداَهّشلا ِتَلُق اَمُهَل قبق ةَرِب َدِهَس نك ٌيِْجََو هَل لضأ وأ عمل

 . :ةقفَلا قيرفت يق نم حَصأل

 2 هل

 يف كاش عي اد ا مَعَ 0 ار
 ء ُهَنداَهَش ُلَْقَت ال اَذَكَو «ُيِنيِقْلْبلا ُهَحَجَر ِنْيَهْجَو ٍدَحَ

 . « هدلؤمل » : خَسْتلآ ضْعَب يف 000



 لا م عم سم علا 7
 ١ ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمح دَمحَأ نب دَمَحُمل

 هه

 ىلَع ِهْيَعْرَف ؤأ هي
 نق هاو ل اق اول ع بغل

 ٌءاَوَس ءِدْشد اب هَل ئاَهَم الو ءويّلول داو ديكر ليت الو ؛ ةعهٌتلا فحص
2 

 . هرجح ىف ْنَم ٍدْشْرِب هراَرقإب ُءاَنْذَحَأ ْنِإَو ال ذأ رح يف َناَكأ

2 26 

 0 ا :ةيبنك
 َوْهَو ءديخأل خألا ُةَداَهَش ُلَبقَْم ءضخبل ْمِهِضْعب 5 هس ليم بتل

 .َكِلَذَك
 هز

 للدم

 مه نأب كوادر يف َقَدَص ْنَمَْهَو ءِِقيِدَصل قبض ةَاَهَس لق ذك هيث ْنَأِب ككداوو ف ةَّرَض ىف حَم 0000

 ريغ َكَو (ضاق ىلإ) وب َتك (ضاق تاتك) يِضاَقْل (ُلَبقَي 95

 هيف ْمَكَح ْنَأَك ء(ماكخَألا) َنِم هيف ُداهْنَأ ام (يف) هب َُمْمَي ا : ْيَأ ( ِنِّيَعَم



 3 َدَهْشَي ِةَداَهَش ْيَلْذَع (ِنْيَدِهاَش ٍةَداَهَش َدْعَب دعت َدْعَب لإ نيد بئاغ ْىَلَع 0

 . مكُحْلَ ّنِم باتكلا : ْيَأ «(هيف امب) قاَضَقْل نم ِهيَلإّلَصَو ْنَم

 2ع 5

 نالف ٌرَضَح :(ةَضْو ّكلأ» مالك لِصاَح ّوَه امك باكل ةَروَص : ةيبنت

 قبح هل ٌتْيَكَحَو «ٍنْيدِ اذك ديب ميِقُملآ ٠ ِبِئاَعْل ٍنلُق نَلَع ىَعَدَأَو

 مُكَحْلَب َتَدَهْشَأَو ُكْيَجَأَف َكِلَدِب َكْيَلِ بنك ْنَأ يِنَلَأَسَو ا ُتْبَجأَو

 ُرَسُيَو و .اَمهِتيَ كرت َلَِو امي مل نإ امهيمَسي نُيَدِهاَش

 دلك ىلإ ثبتت يأ منهن :لوقَيَو :هجرطعب نيالا لص هَيَاَرق َدْعَب

 اَدئه َّنَأ امُكُدهْشَأ : َلوَُي نأ هيفي الو وف امنت ِناَعَضيَو امس ام

 «ٍمْنَخ الب ئَرخأ ةحشن 3 ةَحشن ِنْيَدِحاَشلِ ُعّنْدَيَو .ييكحل هيف اَم أَ « يطَخ

 يضاَقْلا نع رحآلأ يِضاَقلأ َدْنَع ِناَدَهْشَيَو ةَجاَحْل َدْنِع اَرَكَدتَيَو اَهاَعِلاَطُيل
1 3 - 
 - م 5م 0 ها وسد 02 ترك 07

 نأ ٌرضخملا "لآ َركنأ نإ مح وأ توت ْنِم ه هدنِع ْىَرَج اَمِب بتاكلا

2 

 ما
 ةمتخ ّنرَسَي

 هك

 م

 نإ هِنيمَيِب يب قَّدَص ؛يمشأ ٌبوُتكَملأ َسْيَل : َلاَق ْنِإَ هْيَلَع هيف َروُكْذَمْل َلاّمْلأ
 40 و

 ناشف . َة
53 
 ره

 3 20 هل
2 

 ةٌمّذلأ 2 رب لضألاَو ؛هسفئب ديخأ هنأ 0

 أ هِراَرْقإب َتَبَت ْنَكَو دَقَو ؛ْمْضَحْلا تنل :ل

05 

 ه 4

 ا بلع مكشُي ]ب قدس
 00 ديف هرمي نم هن نكي لذ نإ ِهْيَلَع مكح ٠ .ةفشأ هنأ زج

 هيف َُكِرُْيْنَمَمَث ناك نإ هيلع موكا هن َرهاَظلآ َّنَأل ؛ يعَدُمْلأ رِصاَحي

 بتاكل هيَ || برتكملا تع 3 ب أ رك ذ ذأ

3 

١ 

 تام ْنِإَف ؛ىعَدُمْل َرصاَعَو
 ع عم



 ١01 ٌىنيبرّصلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 مان ا. م و. و. او ا. و ده و و ده ع اه ا. وا. ى اد. ماو دو اهو عاف عاف دف ده ف عاف واه وو و او ده اق عه اواو عاق اه هاه

 ٌفَرَتْغَأ ِنِإَ .َفِشْنَي تح رمألا َفَقَو زيت از ذجَيْمَل نإ «بْئاَعْلأ ِدَلَب

 امك َِلَماَعُمْلآ ُناَكْمِإ ٍةَرَصاَعُمْلا َعَم اًضِنَ ُرْبَمْحُيَو ءهب بلوط ّقَحْلآِب ُكِراَمُمْل
0 

3 

 ريبرو. نس

 .ةُرْيَغَو ُيِجِيندْنَبْلا هب َحَّرَص

 ُهَهَفاَسَف رِضاَحْلآ يِعَدُملل مِكاَحْلأ لبي بن بِئاَعْآ ِدَلَب يِضاَق َرَضَح ول : ةّمنَن

 ؛ِهِمَلِعِب ٌءاَضَق ٍِئَيح َوُهَو ؛هييلو لَم لإ دع اَذإةاَضنَأ باَْلا ىَلَع همخشب

 َّلَحَم لإ َداَع اَذإ ُهَؤاَضْمِإ ُهَل َسِيلَف ؛ِهِلَمَع ٍرْيَغ يف وب ُهَهَفاَش ْوَل ام فالخب

 ٍفَرَط ين َوُهَو ِرِضاَحل ِدَلَب يِضاَق َلاَقْوَلَو . ُيِلاَرَعْلاَو ُم ُماَمِإلَأ ُهَلاَق امك. هنيألو

 يذل ٍنالُف ىَلَع اذَكب ُتْمَكَح دلو فرط يف بادب يف «هنيالو

0 2 0 

 .٠ دلو ءهنإلََِعداميغالا يف باتا داش نب غلبأ ُهَنأ ُّمَّدَقَ ؛َكدَلَب

 ُءاَهْنإلاَو ) َوُدَعلَأ َةَفاَسَم ق قب دا ِنَع اََلْطُم يِضْمَي مكب بكِ

 مكحلاب َءاَهنِإلَأ َقَراَقَو . هود اَميف ال ئَوُدَعْلِةفاَسم َقْوَق اَميف بِك عا امس

 لْهْسَي ذإ وجمل عاَمَس يفالخب فيض ل قي لو تدق مْ أ
 م

 يِضاَقْل َنْيَب امب ال ِنْيَِضاَقْل َنْيب ام ٍةقاَسَمْلآِب ٌةَرْيِعْلأَو . ِبْرَقْلأ َعَم َءَم اهراَضَح

 لتحمل َُمْوَي هَلَحَم ىَلإاَرْكَُماَِّْم ُعجَريَم اَوُدَعْلأ ةَفاَسَصَو . ٍميِرَغْلَو ّيىَهْنَمْ

 ىَلَع اًهْنم اًمْضَح َبَلَط ْنَم ّْيَعُي : ْىَأ «يَنَمُي يِفاَقل َّنأل َكِلَدب ن تّيَمسَو

 وْحَتِب بقل ََمةجحْلا اَضخإ|َرْمَعَْلهّنَأ قبال مليت نم َُحْؤيَو «وراَضْإ

 . (بلْطَمْلأ» يف ُهَركْذ امك ِءاَهْنلآ َلْبَق ضَرَم

 دا مشل

6 7 58 25 0 9 



 ٌَلَح يف ٌعاَبقإلأ» 4/١١

 يكل ني ديلا ؛ ستلأ ني يب ايش" 2

 اَهُماَمَق اَنيَب ةَيِعَمْلا مَسَق  اَمَّنِإَف َكِيَِمْلآ َمَسَق اَمِب َضْرَأَف
 روش 41 4ةَمَسْلا َرَطَحاَدإَو ال) : : َلاَعَت ُهَلوَ رق عامل لب اًهيف ُلْصَألَأَو

 ِناَحّْيّشلَأ ُهاَوَر .اًهباَبَْأ َنْيَ َنْيَب مئاَنَعْلا ْمِسَقَي لي َناَكَو «ةيآلأ ([4 :ُيكلآ /داّشلأ

 كك َنَكَمتَيل اَهْبَلِإ ةَيِعاَد ةَجاَحْلَاَو ى[ل و : مقر ُثلْسُمَو ؛" ١4 : مُقَر  ُيِراَخْبْلا]

 ٍءوُس نم ّصْلَخَسَيَو ءِلاَمَكْلا ئَلَع هِكْلُم يف يفُوَصّتلَأ نم ِءاَكَرشلآ نم ٍدِحاَو

 . يدنألا فالوخأو ةَكَراَشُمْل

 قع ْدَقَمْفَيَو)

 هيلع يو (طئاَرَش

 َكِلذ َّنَأَل (ُةَلاَدَعْلاَو ٌةَروُكُّذلَاَو ُةَيَرْحْلاَو لاو ٌغوُلْبْلآَو ُمالْسِإلا)

 ولا لأ ني ني رك انب في ل ديل
 ِرْيَغ ْنِم ٍةَحاَسِمْلل اِئاَعْدتْسال (باَسِحْلا) ٌملِعَو َهَح ةَحاَسِمْل لع 2

 ىاَضَقْلا ُهَلآ ةَقَمَتلأ نأ اَمَك قَمْسِقْل هلآ اَمُهَنَأل اَمُهُمْلِع طش اَمَنِإَو ءسْكَع



 ١١4 ينيبرَّشلا بيطحلا َدَمحأ نب دمحمل

 5 َكِلذ ىَلإ رقي هَل اَمُهَنَْب معي 24 ريق م ْنَمِب ِناَكْيِرَشلَأ ''”ئَضاَرَت ْنِإف
1 

 َيِشَنْرَي ال تح عملا ِنع ايف نوعي ذأ َكِذَم يَ يزول ريتْغأَ

 هيف ؟ميِرَقَتلَ ةَفرْعَم هيف طرت لَهَو ىمألا» مالك م ُهاَضَنقَأَو نوحي و

 : ٌيوَنْسِإلأ َلاَقَو . يم نلعب امك طَرتْشُي ال اَمُهُهَجْوَأ ناَهْجَو
 .ْمُهُرْيَغَو غاب ُنْبَأَو بّيطلأ وُبَأَو ٌيِجِنَدْنَبْلا ٍناَيِضاَقْلآ هبابختسب َمَرَج م 8 وم 2 هلأ

 هنم َديفتْسال (ُهَتَداَهَش بقنا : ةَلاَدَعْلأ َلَدَب ُفِئَصُملا َلاَق ول :ةيبنت

 نع نفسو كِل ندب الذ ِطْبَّضلَأَو ٍقطْنلأَو ِرَصَمْلَاَو عْمّسلأ
 .ِةلاَدَعل اًضْيَأ َكِلذرْكذ ْنَع يَِْتْسَيَو لَ ِلْقَعْلاَو غولْبْلاَو مالشإلا ركذ

4 
 هس ع م 0و

 ْنِإَف) : ِهِلْوَعب هْيلِإ َراَسَأَ "يا ةهج ذب هلك ُنَم مياقلا نكي ملاذ 35
 1 م

 ليك نال ةَقِباَسلآ ٍطوُرّشلأ 0 يقلد : يأ .(زيتف

 .ةَلاَدَعْلا فيِلكَتلأ َعَم َطرْتْشأ ُهُيِلَو
 و يق م و ساه ىج سهو هام 0 2

 طوّرشلا هيف طّرتشُيف ءىضاقلا بوصنمك َوُهف اَمُهْمَّكَحُم اَمَأ
 3 4 و عمر هر

 ةّروكذملا

 ن0 ايضاَرت ْنِإَق 2 خّسنل دل ٍضْعَب يف 000



24 
 ل 9 311 كك 34 .ه نإ ه# سام
 كَ 2 يع ١ - هعاوم 006 وع ه 0 تاساو سوك .٠ ناك نأ

 - وع رم رم ص . تا م 32 | ف

 مل) .اَهَتَمِِق َرَدَق :ةعلسلآ مو ُرَدْضَم وه (ٌمي وقت ِةَمْسِقلَأ يف َناَك ْنِإَو)
 ميلا نأ ؛مّوَقُمْلَ يف ٍدَدَعْلأ ٍطاَرتْش ال (ييتآ نم لَك ىَلَع هيف صعب

 اًهيف َناَك ْنِإَو .ٌدحاَو ٌمِساَق يفكيف مي وْقَت اَهيِف ْنْكَي ْمَل ْنِإَ :ٍةَميِقْلأب ةَداَهَش

 ناكف ءِهِداَهِتْجَأِب َلَمْعَيَو ٌدِهَتْجَي < َصراَخْل نأل ؛ٌمَصألَأ َوُهَو ءُصْرَح

 ىَإ ديس اَهنَأَل ُهُدُدَعَت َبَجَو ْنِإَو ةَداَهَّشلا ظْفَل ىَلِإ ُمِساَقْلآ ُجاَبْحَي اَلَو

 هيف َلّمْعَي : ٍويِرَقَّتلآ يِف اًمِكاَح ٍمِياَقلآ َلْعَج ٍماَمِالِلَو ٠ . سوُسْحَم ٍلَمَع

 لَعْجَيَو .هملجي هِمْلِعِب ٍميِوَْتلأ يف هيف ْمُكُحْلآ يِضاَقلِلَو ءهِسْفنب ٌمِسقْيَو ٠ . ِنْيلْذَعِ

 و ةعس هيل داك اذ الا مني نت مَ نإ يوم قم ا

 و

 مهنم ىّمَسَو ُهوُرَجَأَتْسأ ِنِإَف ٠ .ْمُهَل لمعلا ند ٍىاَكَرُشلا ىَلَع ُهَن ُهيَرْجَأَ
 ه6 تب 2

2 

 ٍةَحِبِحَص ٍةَراَجِإ يف َةَقَلْطُم ٌةَرْجَأ اَوَكَس ْنِإَ ُهَمِزل اًرْدَق

 .ِكُْمْل ِنَوُم ْنِم هلا .ةوحأَمل ٍصّصحلأأ ِرْدَق لع ةَعْروم

 نست بنو ِةَرَهْوَج يكب هع َلَطَب نإ هتَمْسِق ُرَرَض َمُظَع اَم مّن

 أ هذَن صقت ْنَأَع دلك ني لو ءاغي الا هت

 يناّثلَأَو رَسْكُي فيسك ُلَّوَألاَه ْنُهِبحُ ب ْمَلَو ْمُهْمَنمَي ْمَل ُدوُصْقَمْلا ُهْعْفَ

 خام لونه كل .يتزجس وخال راككت

 اجل ُحلْصَي َرَخآل يِقاَبْلآَو ء.ئتكشلل ُحْلْصَي آل لَتَم ِراَد ٌرْشُع ُهَل َناَك ْوَلَو
 .ِهِسْكَعال ٍرَخآلأ بلطب ةمْسِقْلا ىَلَع ٍرْشْعْلأ ُبِحاَص َربْجأ

251 

 و

 ص



 ١١6١ ييِبرّشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دّمحمل
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 َرَخآلآ َمِل ِهّْيِ َرّرَض آل اَم ِةَمْسِق ىلإ ُهَكْيِرَش ِنْيَكْيِرَشلآ أ َدَحَأ اَعَد اذِإَو

 هَ هلل م م 2 ظل م 7 مم أ ثم 4 م

 نآل ءةّيآلا َيِحَو «ةثالث ٌعاَونأ هتَمْسِقف ِهِتَمْسِق ٌرًَرًَح ٌمظْعَي ال اَمَو
 مل نإف الِإَو ءلّوألأ َوُهف ةّميِقَو ةَروَص هنم ُءاَبِصنألا ٍتَواَسِت نإ َموُسقَمْلَ
 و 000 3 هام < عر 2 هلو

 ثلاثلاف الإَو « يناثلاف ٍءْيش ْدَر ئلإ جتخي

 ىَلِإَو ؛ِتاَِباَسَيُمْل ُةَمْسَق وّكَسْتَو ءِءَرجَألاب ُةَمْسِقْلا :ُلّوَألآ ٌعْوَبلأ
 اَعَد اذإَو) : هلوَقِب ْفَتَصُمْلا َراَشَأ اًضْيَأ يناثلآ عوَتلأَو عْوتلأ اَذلَم

 َمِهاَرَدَو بوب نم َيِلْثِمَك (هيف َرَرَص 2 ال اَم ِةَمْسِق ىلإ ُهَكيِرَش ٍنْيَكيِرَشل

 (َمِرَل) ؛ِءاَرْجَأل ةَيوَيْسُم ٍضْرََ قيبألا ةَقِقتُم ِراَدَو ءاَهمرْيَغَو ٍناَمْدَأ

 ءاَهيف هْيَلَع َرَّرَض آل ْذِإ ؛(هْنَباَجِإ) َةَمْسِقْلا ىَلِإ َبوُلْطَمْلا (َرَخآلا) ُهَكِ
 . عوُرذَملآ يف اًعْردَو «ِنوُروَمْل يف ان وو ليكمل يف بك مسني مأرب

 يّنأَي اَميِفَو اَنُه الْئِم ُبَنْكُيَو ؛ْتَوَبْسَأ ِنِإ ِءاَبِصْنَأل د ِدَدَعِب ٍدوُدْعَمْلا يف اَدَع

 ءاَكَرَشلآ َنِم ِكيِرّشلأ َنِم ِكيِرَش ْمْسَآ ام ةعفُو لك يف ٍعاَرنألآ ةّيِقَب 3
 نم قدانب يِف 3

3 

1١ 

0 

 وأ

 : ذثَو «ِهِرْيَغ وأ ٌدَحِب ةّيِقَبلا نَع ٍريَمُم ِءاَرِجَألأ َنِم ِءزَج

 إ لَو عكا رضي مل نم جرب مُك ةيوتْسُم نط وخن
 ال ٍدْيَر مْسأ ىَلَع ؤأ ءٌءاَمْسألا تبتك ْنِإ ٍلَوَذلأ ِءْرِجْلأ

 نإ يقابل ُةَِلاَثلأ يع ْنَيعَتَو «ةيناَتلآ يف َكِلْذَك ُلَعَْيَر ؛ءْرُجْلا كلذ ئطْمُيَ

 . ةثالث ٌعاَقّرلَأ تناك

 3 0س

0 

3 
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 وْ 2 00 و 2 ع 86 9 25 0 م 7

 ىلع مَسقي اَم أَرَج س دس و ثْلثَو بفصنك ءابصنالا تفلتخا ِنإف



 <١ اًجش يبأ ٍظاَفْلأ َلَح يف ٌعانقإلا» )

 سْدّسلَأ بِحاَصب ْأَدِئَي ال ب داو ةصِح نيت هارجألا بي اذإ بَ .

 ٍضْرَأك :ٍةَميِقْلأِب ماه أ َلَدَعَت ! أب «لييختلاب ةَمْسِقْلا : يِناَنلَآ ٌعْوّل

 ايف ام نش تشي أ بات بيو ابو وُ وْحَتِل اَهِئاَرْجَأ ةَميِق ُفِلَدْخَت
 . ْبَنِع ُهْضْعَبَو لَن ُهْضْعَب ٍناَتْسُبَك

 ةَميِقَك َرِكذ م نلَع لتشمل هيلث مق ِنْيَمْضن نينا ْتَناَك اَذِإَ

 رم امك َعِْفَأَ ءاّمْهَس ِناّتُدلاَو اًمِهَس ْةَس ْثْلّتلَأ َلِعُج كلذ ْنَع ناحل اهي

 ِترَم امك ِبَمَصُمْل َةَراَبِع َكِلَذ ليش امك ُهتباَجِإ ٌرخآلا ُهَكيِرَش م ُمَرَلَيَو

 ضل يف ِءاَرْجَألا يف يِواَسْمْلب ِةَميِقْلا يف يِواَسَمْمْلِل اًناَحنإِهْيَِإ ةَراَشِلآ
 ايف ُهْمَرْلَي مل ُهَدْحَو ِءيِدَرلأَو ُهَدْحَو ِدّيَجْلأ ْحْسَق َنَكمَأ ْنِإ معن ؛ةَروُكْدَمْل

 ٍليِدْعَتلَ ىَلَع ُرْبْجُي الق بخل امن ل ةعسي نكذب نيَضرك ةتَباَجِإ

 ىَلَع ٌُرْبْجُيَو «ُئِناَيوُلَآَو ُيِد َواَمْلأ مُهْنِم ٌعْمَج هب ب ْمَرَجَو ءِناَحْيّشلآ ُهْمَحَب -
027 

 لام باور نت نهي نار يرد تن

 ناك َّنْيَب ةَميِقْلآ ةَيِواَسَبم َةّيِجْنَر ريغ هالتك ؛ ةَمْسِقْلِب ةكرشلا ِتْلاَ ْنِإ
57 

 ْفِلَتْخَي آل اًمِم ةَمِص ماتم ٍراَمص َنيِكاَكع ٍرخَن يف اًضَِ ليتل ٍةَمْسِق الَعَو

 ٍوْحَن فالخب ءَِجاَحْلِل اهب ُةَكرَشل ِتلاَر ْنِإ اَناَيعَأ ةَمْسِقْلأ اَهْنِم لك يف

 فالتخَأب ٍضاَرْغَألأ فاتح ةَدِشل ! ةَفِصالَتُمْلَ رْيَغ ِراَعَّصلَأَو راَبِكْل نيكاكّدلأ

 ةييزألأَو ٌَلاَحَمْل

 :َيِيْجَأ لام ٌدَر ىلإ ٍةَمْسِْلا يف َجاتحَب نأ دّرلآب ةَمْسِقْلا : ُتِلَلآ ُعْيل
 ريف كْنَمْسو ْنكُي آل ِرَجَشَك ِرْثب وحن ضزألا َنِ ِنيِاَجْلآ ٍدَحأب َنوُكي نأ



 ١0 ٌقنيبرّشْلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دّمحمل

 َسْمَح َّدَر ْفضَتلآ ُهَلَو اَمْلآ َناَك ْنِإَ ءِرْْلا وْحَن ِةميق َطْسِق ِةَمْسِْلأِب ُهَِخآ

 ِرْيَغَك َناَكَف «هيف ةَكْرِش ل اَمِل اًكيِْمَت هيف َّنأل «ٍعؤلآاًدنَه ين َراَْجِإ لَو

 . كَربْشُمْل

 َدْعَب اَهِب اًضر اَهرْيَغَو هّدَر ِةَمْسِق ْنِم ٍضاَرَتب مِسُق اَم ِةَمْسِقْلأ ُطْرَشَو
 . عيب ال َقَحَل ٌاَرْفِإ لوألا ُحْوْلَآَو ءٍقَعْرَ جوُرخ

 ماكان لوألا لع أذ ٠ع اسأل ناعوت

 َيِهَو ٍضاَرَت ٍةَمْسِق ة وأ رابْجإ ِةَمْسِق يف ٌتيَح وأ ّطَلَغ ةّجشب 2ك دَلَو
 ريشا تناك ذأ ءازخألب نكت ل إو .اهيوتب ةتسهلا تضيء اب

 , ودي فيخت هل كلذ تيل إو غيت هن نضقنت ْمَل ٌدّولأ
1 
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 6 ٠ دسوال

 هر

 جايتخال ةَمْسِقْلا ِتَلَطَب َءاَوَس َسْمَلَو نيم ٌموُسْفَم ٌضْعَب ّقحْتْنأ لَو

 اًعئاَس ُهّضْعَب ّقِحْتْسُأ ِنِإَف ؛ةَعاشإلآ ُدوُعَتَو ؛ رَحآلا ىَلَع عوُجْولا ىَلِإ اًمِهِدَح
20 

 مسالا

 ١ه 2004
 . يقابل يف آل هيف 5 2

 دع د1

 مهب مل يي الب كلم ةَمْسِق يف ضاق نإ ٌءاَكَرُشل َعَفاَرَت د ول : منَ

 .هُرْيَغَو ُماَمِإلَآ ِهْيَلَعَو «مُهُبيِحُ : :ليقو ؛غزام ْمُهَّل نكمل نإ



 ١١6 ِءاَجش أ ظاَمْلأ لَح يف ٌعاَنفإلا» (

 اهب هل مكَحَو « ْمِكاَحْلَآ اَهَعِمَس ةنُيَب ىِعَذُمْلا َعَم ناك اذِإَو .

 د اَعْرُشَو ؟[6ا/ : ُيآلأ /سي ٌةَروُس 1] # َنوُعَدَي
 ص

 يي مهب َّنَأل َكِلَذب اوُهُس ُكوُهُّشلَأ ُمُهَو ِدَنيَب ُعْمَج ُتاَنَييْلاَو . مِكاَح َدْنِع
 ١

 ا كي كَل ولسه ل اوم ادِلَو» : ىَّلاعت ُهَلْوَف َكِلَذ يف ٌلْصَألآَو
 00+ /] مِلْسُم ِرَبََك ٌراَبْخَأَو [48 : :ةيآلآ /ِر ولأ ُةَروُس ؟4] # َنوض رغم مُهعَم قرف

 ُدَمْحَأَو ؛5971 :مُقَر ءلا/8/5؟ هّجاَم ْنْبَأَو ؛ 59/ :مْفَر 3707/4 ُيِراَخْمْلاَو ؛١71١ :مُقَر

 ٍلاَجر َءاّمِد لاَجر ىَعّدال ْمُهاَوْعَد ئساَتْلأ ئطعُي ْوَل» :[مامه :مُقَر ١/4

 : مكر 501/٠١1 يقل اكَّوَرَو (هْيَلَع ىَعّدُمْل ىََع َنيِمَيْلآ َنكلَو ْمُهلاَوْمََو

 َرَكْنَأ ْنَم ىَلَع َنيِمَيْلَأَو يِعَدْمْلا ىَلَع نيل كلو : : ٍنَسَح ٍداتْسِإب |[

 ةنيبْلاَو ٌنيِمَيْلأَو اهب اَهُباَوَجَو ئَوْغَدلآ : روُمأ ُةَسْمَح لْصَمْلآ اًذَه ,ُنَّلَعَتي يِّلأَ

 ءطوُرش ذم اهل َنَأَو «َكِذ لماذ ئرْغَلا ٍةحِص طر َمدَقَتَو وُ

 فَلاَ ْنَم يِعَدُمْلا () ُهاَرَبَس اَمَك ٍْيَصُمْلا مالك يف ٌةَجَمْدُمَف َةَعَبرَألآ ام

 .ُهَقَقاَو ْنَم ِهْيَلَع ىَعَدُمْلاَو َرِهاّطلأ هوَ

١ 

 ١ت

 كتاف ءاَعم املس : ِءْطَو لَ ُهنَجْوََو وه مس ْدَقَو ٌجْوَّرلأ َل لاَق ولف

 . اهِيَلَع ئَعَدُم َيِهَو ٍعَدُم َوُهَف ' .عطيالل اتم لب: ْتلاَقَو « قاَي
 ب

 هل َمُكَحَو ٌمِكاَحل اًهعِمَس) ُهاَعَدأ مب (هَنْيَب يِع َدُمْلأ َعَم َناَك اذإِ) َف
 ع
 هه

 ماكو فذق ٌدَحَو دَوَقَك ؛ نيو يَ رَْع يف طرت َةَلَدَعُم ثناك ْنِإ (اًهب



 ١مم ينيبرّشلأ ب بيطخلا َدَمَحَأ نب دمحمل

 سل سهو او ل ل يل ف يم 1 ا
0 

 ه8, رهش ءاسار سمر
 ُهَبِحاَص ُلِقَتْسَي الق ٠ ءاّمكَحُم ْوَلَو ءمكاَح دنع ىّوعَد ٍناَعِلَو َةَعْجَرَو

 َمَُح ْنِإَو َعِقْوَمْلآ َعَقَو هئاَعِتْسآب ٍدَوقِل ُنِحَتْسُمْلا َلقَتْسأ ول مَعَ ؛ِهئاَيِتْسِب
 5 2 ص ور دع مرش 2.( 8ةه نر عهدا ك5 0 ش مك
 انيَع ُنصخش نحت نإ َوْهَو : ليصفت اًمِهيِفف نْيذلآَو نيعلا كلذب َجّرخَو

 < و د 6. 78 - هما سس رد
 ُهْنَع اًرٌدَحَت اًرَّرَض اهل َيِشَح ْنِإ ٍمِكاَح دنع اَهب ئَوْعَدل أ طِرتشأ رح َدْنَ

 نا نم عيمُم ىلع نيك قحتسأ نو قروُدّضلل ال ْفَتْسأ اَهُذ ذخأ ُهَلَف الإَو

 اهْيَلَع ىَعَتمْلا ُلْوَق) ٍيئيِح (َلْوقْلآَف) ٌةَلَدَعُم (ُةنيي عم نكي ْمَل ْنَ)
 ذِإ ءمَّدلأ َْرْغَد يف ِمَم ةَماَسَقل ريغ يف (هِنيِمَيِب) ْنِكَلَو ََرِهالأ ِهتَقَفاَوُمِل

 كح هلو كاش مقامك ثلا دوو يِعدحْلا باج يف كا نيل

 ْنإُهَكَلم ُهَدَحَأ اَذإَو ءهَّقَع َسْنِج ٍةَبَلاَطُم ِرْيَمبهْيَلَع ىَعَدُمْلآ لام ْنِم َدُخَأَي نأ
 ذأ فب هفَح سن ذجي أ حن ع ذعَت دِإَ هِتَفِصب َناَك

4 

 ىف اَمِلَو ءِذَخ ٍلْخَألآب ُلِقَعْسَي اَمُك ٌالِقعْسُم "3 حبب هرْيَغ َلَع دل امد َُريَ

 | عيبا الإ هَل ةجح ال نبع ذك هةؤئل ني صا نإ

6 
 ١

0 

 هيه

 نك

 م
 ماس

 2 بت لو ليها دل لح أأ وو بتي

 هلم َلبَق فت ْنِإ ٍذِخآلآ ىَلَع ٌنوُمْضَم ُدوُحْأَمْلاَو «ةَراَجَِو ِنْهَرَك مزال
 ريَغ ىلع ندا َناَك نإَو ٍاتسُمْلاَك سفن ضر َُدَحأ هلل لأ َدْعَي َدْعَي ْوَلَو

 ُهَكَلْمَي ْمَل ُهَذَحَأ ْوَلَو «َةبَلاَطُم رْيَعِب هَل اَنْيَش كيش حب الف وب َُبلاَط ا نم عيتنُ

 .ُهَدْنَع فلن نإ ُةْئَمْضَيَو ُمُدَرةَمِرَلَو



 9 ع ضع ذب رسلان. نأ .(وتع نضاغلا لإ
 8 .ُفِلْخَأ آل : وق هي .ففلخأ : يِض

 :(يِعَدُمْلا ىَلَع) ٍذِئئيِح ٌنيِمَيْلا : يأ «(ْثَدُر) .ةَواَبَعَو اقتل ا قب

 ُهَححَصَو [760 : مَُر] مكاو امك -: .قحل ٍبِحاَص ع ا اَهّدَر دي

 أ يمر ةاشلا نب رطشتب ع نلت لآ ير زتغ َلَعَف اَذَكَو

 .[ نع عَ اذآَيِحَر ياش وَ احل بَ و منع لات

 آل هنيمتب ب ئَعَدُمْلا (ٌقِحَتْسَيَو) . َكِلْذ َراَبْخآ نإ يِعَدُمْلا (ٌفِلْحَيَف)

 لوُكب مكخلا لِمَ !فلخأ : يِعَدُمْلِل يِضاَْل َلوََو ِهِمْضَح لوكدب

 هلوكب ّمَكَح نكي مَنِ .«اًَهلْضَأ» ك «(ةّضْؤَرلآ» ىف يف ذ امك ِهْيَلَع ىَعَّدُمْل

 هكخي ْمَل ام فِلَحْلا ىلإ ُد دوَعلا هلوكت َدْعَب مْضَحْلِلَف ةلْمْجْلآِبَو ةَقيِقَح

 ْنيبيَو ءيِعّدْمْلا اًضِرِب الإ هيد ُدْوَعلأ ُهَل َسْيلَف الِإَو النت ؤأ ةقيِقَح هلوكتب

 َفَلَح ِنيِميْا نع تْلكَت نإ :ُهَل َلوُقي ناب ءوب لِهاَجْنل لوُكُلآ َمُكُح يِضاَقْل

 هريِصَْتل هم دق هوب مَكَحَو لَ م نإ «َحْلآ كم َدحأَو يدل

 لوك َدْعَب يِعَذُمْلأ ُنيِمَي َيِهَو ٌدَولَأ ُنيِمَيَو . . لوكتلا مُكُح ْنَع ثخببلا كر
 ىلإ هلك َدْعَب ِنيِميِلأِب ْلَّصَوَي ُهنأل ٠ قَيبلاَك ال مْضَخْل ٍراَرْقِإ ةإاك يضخ

 نم هك نبي نم يملأ عارف دغَب قحلآ بحه وب ار ةبش هبْشَأَف «َّقَحْل
 وأ ِهَدَأَك ٍطِقْسْمِب ٌةَجَحخ اَهَدْعَب ُعَمْسُت لَو اَرْقإلاَك مكُح ىلإ ٍراَقِتف ِرْيَغ

 سا وهو
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 هش 1 م كوم  .(وس ها 1 7
 نم ةقح طقس ل ردع و ُدَدلأ َنيِمَي مي يعذملا ٍفِلْحَي مل نإف . ِءاَرئِإ

 0 وث ري و ىلس +2 5 ُُم م
 ىدبأ نإف .هتّجح ْعَمْسُت ْنِكلَو ؛ نيل ِنَع هضاّرعإل ةَبلاَطُمْلاَو ٍنيِمَيَلا

 اي طق مآ 96 لينأ باّسح ةَعَجاَرُمَو هيِقَ لاَوْسَو ةّجَح ةَماَقإَك اًرُذُع

 هارع 2 عع 2 يك م 26 1 ل عد
 اَدَبَأ ٍةَجُحْلأ ريخأت ٌراَوَج َقِراَمُيَو ءاَعْرَش ٌةَرَفتْعُم ٌهَدُم ةَثالّثلأَو ُهَتَعَفاَدُم لوطت

 < عايض 4

 وأ ٌبِجاَو ُلاَهْمِإلَأ اًَذنَه ّلَهَو ههْيَلإ ُنيِمَيْلاَو ءٌرضْخَت اَلَو ُهُدِعاَسُت ال ْدَق ان

 : ةضَح لهي الو ؛لَوألا ٌرِهاَطلاَو ِناَهجَو ؟ٌبحَعنم ع
 ب

 1 «وروو ه

 ٍِر

 ُدْبَأ ِهْيَلَع ئَرَج اَم َوُه ُلَوَألََو ؛يِعَدُمْل َءاَش ْنِإ :َلِيِقَو ءيِضاَقْل َءاَش

 .سِلْجَمْلا رِخآِب ُدّيقَتَي ال َيِعَدْمْلا ّنأل ُرِماَظلأ َوُهَو ءيِرَمُمْل

 نإف ءلْوَحْل ٍماَمَتا َلْبَق ه همالْسِإَك اًلطَقْسُم َعّذَأَف ةيزجب بلوط نم ْرَمَو

 َكاَذَق َفَلَحَو َكِلذ ِىَعّدَأَو رَضَحَ اًبئاَغ َناَك ْنَأَك َرهاَظلَ هاَوَعَد ْتَقَقاَو

 دع

 لَوْ كلذ ىف رجا د نكن الا فاو مذ

 وأ عفاَدب تأ ْمَلَو ْتَبَج حو اَهّنأل ْلَب «لوكذلاب ًءاَضَق َكِلْذ َسْيَلَو ءاَهب بِلوُط
 ِنَع لكن ْنِإَ اهي تلي مل َرَخآ عاَسِل اَهِعفَدَك ٠؛ ءَطِقْسُمْلا ئَعَدأف ٍةاَكَرِب
 .ٌةيحَتُم انا نيَِلأ

 مل هَلَكَتَو رُكْناَف صْخَش ىَلَع هَل ََح ٍنوُنجَم ذأ يِبَص نيو ىَعدأ ولو
 َتاَبْنإ نأ ُّلاَمَك ُرَظَْنُي ْلَب هتَرَشاَبُم بَبَسِب هَوُبُت ئَعدَأ ِنِإَو ُنِلَوْلا فِلخَي
 .ٌديِعَب فِلاَحْلأ رْيَعِل ّقَحْل

١ 3 



 ١08 » اًجش يبَأ ظاَمْلَأ لح ىف عاقل )

 0 2 نا ا 4 َ 32 هو

 « هنيميب ديلا بحاص لّوق لوقل اًمِهِدَحَأ دي ىف اَنْيَش اَيَعاَدَت اذِإَو

 اًمُهْنْيَب لِعْجَو افلاَحت اًمِهْيِدْيُأ يِف ناك ْنَِو

 - ةعجرتلا بايسألا نيديلاذإ ل 1ك يلا يباح

 ءاّمُيَل هيب ب ب الَو .(اًمِِدَي ين) . ُنْيَعْل َوهَو هب ب ئَعّدُمْلآ (َناَك ْنإَو)

 هم ص

 ءِناَفْضِن (اَمُهنْيَب) َكِلذ (لِعَجَو) :ّصَنلأ ْىَلَع ّطَقَ يفنلأ ىلَع (اَهَلاَحَت)

 نْيَحْيشلَأ ٍطْرَش ىلع 081 ذل مالا ةَححَص امك َكِلَذب هلي ِِباَصقِ

 ضقت اًعقَس شيب وْ ُهاَعّدَأ اَمب هني هنيي نيد َنِم لك َماَقَأ ْوَلَو

 نئقتفمب لمع امدح هب نأ ْنِإَو ءانيَب اَمُهْم كِل فخ اًمهبجوُ

 موب وأب تلح ند أ اتفق و ِدَحَأ ِدَيِب آل وأ اَمِهِديِب أ ءهِاَرْإ
 ُُء

٠ 

 ا

 رج ْنَِو سي َتَحجُر ؛ لخاذلأ ٍيِفَسيَو ءاَمِهِدَحَأ ديب وأ .رخآلا

 َببَس يبت مل ذأ ِنْيَدِهاَش جِراَخْأ هني ةيَبَو ائيِمَيَو اًدِهاَش ْتَناَك وأ ءاَهْحيِراَ

 هيب َدْعَب اَهَماَقَأ ْنِإ اَذنَه هِي هتئيبل اًحيِجْرَت هِرْيَغ أ ِءاَرْش نم ِكْلُجْل
 ع

 نع يزدأل ل ءاَهَدْعَب ب عم امن ان .اقطيقت ليقؤأو جراح
 هيي ْتديْسُأَو هيب ُهَدَي ْتَليِزَأ ْوَلَو َةَيِفاَك ْتَماَد اَم اَهْنَع ُلِدَْي الف ُنيِمَيْل

3 

 5 ديال حج امن الم اهب ضاوي اإل م لإ كل
 ل

 «ىكلُم َوُه عيا اَنلأ َلا اق ول ْنِكل ءْتَرَهَظ ْدَق ْدََو ةجحْلأ ٍمُدَعِل ْتَليِزَأ

 جر ُهالاَق اّمب نيب ديب اَماَقَأَو ؛ يكلم َوُه ْلَب : هال لَك قم هرم
 2 لريسيب

 نكح ١

5-2 

35 0 

 هه 2



 ١8 ينيبرشلا بيطخلا َدَمحَأ نب رب دمحمل
 أ أ

 , عطقلأَو ّتَبْلَأ ىَلَع َفَلَح ِهِسْفن ِلْعِف ىَلَع َفلَح ْنَمَو

 ٌهُدَي تَليِزأ ْوَلَ ؛َركذ امي ني هِنيَب مَع ٍةداَيِزِل جِراَحلا

 اق عن .ِهِراَرْقإب ٌذَحاَوُم هند .لاقتنأ ِركذ ِرَْعب

 يف ُهَركذ ءِدَقَعلِب ب ا غأ ٍزاَوَجِل بهل ٍموُرلب اَداَرْفإ ْنُكي
 اًمِهِدَحأل نْيَتأَرْمَأَو ٍدِهاشب وأ ِنْب اشب حجري .«اهِلضَأد ك ٍةَمْرَولا
 ةَمْهَت ْنَع ُدَعَبَأَو عاَمْجِإلأِب بخ ٌةكُح كلذ َّنَأل ِرَحآلل ٍنيمَي َعَم ٍدِهاَش ىَلَع

 ْنَم َلَع اهب ُعجْريفدَي دجال َعَم نوي نأ الإ هيمي يف ٍبِذَكْلاب فئاحلأ

 ءِنْيََأَرم أَو ٍلُجَر ىاَع ٍنْيَلُجَرِب لَ اَمِهِدَحَأل ٍدوُهش ةداَيِِب ٌحجَرَي , اَلَو بريد

 نيب ئلَع ٍةَحّرَوُم يب لَو يقرا يف جحش لَك وسي عَ ىلع لَ

 .ِدَحَأ ديب ال ؤأ امري ديو امي ُنْيعْلآَو ٍقِباَس خيراتب ُعِحْرَيَم . َةَقَلْطُم

 ٍبِحاَصِلَو . هيف اًهْضراَعَت ل ئرخألا نك رثكألا يِذ ب 07 ْتَحجُوَو

 ٌءاَمَن اًمُهَنَأل «ٍقَداَهَّشلَب ُهَكَْلَم موي ْنم ةَئِداَح دايز َرْخَأ ٍقِباَّسلأ خيراتلا

 لف ضيقا َلْبَق عَبْدِ ُنْيَمْلآ تناك ل ام ٍةَرْج الآ نم َئْقتْسُيَو ؛هكَلُم

 . حَصألا ىلع يريْشُمْ هيَ ةرخ َرْجَأ

 اك كو ّنَظب ْوَلَو اّيْنَت وأ َناَك اك اَناَبْنِإ (ِسْفَت لف ىَلَع َفَلَح ْنَمَو)

 :وهو ,ةاتملاب (َبلا ىلع فلع) . هْيَدوُم َطَح أ هَطَح ىَلَع َدِمَتْعَي

 م

 لأ ف نوعي 8 اهيل يو: هَ لاح مَعَ هلل ريت ُتطَع (مطَقْلآَو)

 . ٌيِمرْيَجْبْلَ .اًهِفْذَحِب اًهِضْعَب يِفَو ءواَولأب خّسنلأ ٍضْعَب يِف 20(



 6 6 6 حج 9 ع

 ا 3 0 3 0 ١
 اها

 9-0 >- 2 - 2 9 م 7 ًَِ و

 .ذَكب ٌتيرَتشآ اَمؤأ ءاذكب تغب املأ

 ناب ُهلْعِف (ناَك نإف) ٠ ليصفَت هيِفَق (هرْيَغ لْعِف ىَلَع َفلَح ْنَمَو)

- 

 ذي ذا ذا هْيِلَع عالطالا ةَلوُهُسِل (عطَقْلاَو تملأ ىلَع) ٍذِئَديِج (َفَلَح

 وقيق ملي ال هل : ْيَأ .ملهلا يفت ئلع) تح (َفلَح الطمي

 ا و وقول ُرْسْعَي َقَلْطُمْلا يقتلآ َّنأل ءاَذَك َّلَحَف ُهَنَأ ٌتْمِلَع اًمرشَأَو

 بلا وبَأ يِضالا هلا ب دغآ تلا نع فَ لد «َكِ يف يَ

 ٍناَكْنِإ يف ِتاَبثإلاَكَف ٌروُصْخَمْلا ُىَفْلأ ام 0 :ب ْنَق ُهَنأل ُهُدْيَغَو

 . ٌتَبْلَأ ىَلَع هيف ذ ٌفِلْحَيَف «(ةَضْوَرلَآ» ّنِم اَعّدلآ رخ يف امك هب ةطاَحإلا

 ا

 واع

 ْلَقَو هرْيَغ لِْفَو هِلْعِف يف نيِمَيلَأ ٌرْصَح ِبَصُمْلا مالك ٌرِهاَظ : : هيب

 هيَ ىلإ الود "0بَسْني لغف ىلإ ال دوجؤم قيِقخت ىَلع نَا نوُكي
 ْمَلَو َراَطَف ءٌقِلاَط ِتْنَأف اًباَرغ ُرِئاَطلآ اًذَه َناَك ْنِإ :هِتَجْوَرِل َلوَقَي ْنَأ ُلْثِم

 ؛تَبْل ىَلَع ْفِلْخَي ُهّنِإ :ماَمِإلآ َلاَق ْدََف .رَكْنَأَف ٌباَرُغ هنأ ْتَعْداَف ءفرْعَي
 .ِهرْيَغَو يجند اَعَبَت ٍناَحْبّشلآ ُهَلَ

 رْيَمْلا لف يفت ىَلَع لإ ّتَبلأ ىَلَع َيِهَف ٍنيِمَي

 ع

 نإ

 عاط 5 ب لك :َلاَعُ ْنَأ طباَضلأَو

 )١( ُيِمِرْيَجُملا . هرخآ ىلإ 2. . . ُبَسْنُي لْغِف ىَلَع اَل» : خَسُتلآ ضْعَب يف .



 مال ل هو 5 ه4 عر م 277 ا 2 يم 4

 / 3 تنأو «ةنم َكئَرَوُم يِناَرن 1 َعّدُمْلا َلاَقَف ٠ هْيٌرَوُمِل انْيَد نَعّدَأ ولَو

 ىَلَع فلَح ُهَّنَأل ُباَعَدَأ امم ارباب 58 يفت ىَلَع يِعَدُمْلا َفَلَح ؛َكِلَ

 .ِهِرْيَغ ٍلْحِف ين

 ديس ُفِلَح ٌخَصألاَ ركن اَذَك ُبِجوُي مب َيََع بع دج : َلاَق ْوَلَو
 .ِهْيَلَع ىَوْعَّدلأ تَعِمْس َكِلْذِلَو . هِلْعِفَك ُهَلْعِفَو ُهَلاَم ُهَدْبَع َّنَأل ءّتَبْلَأ ْىَلَع

 َرَكْنَأَ ؛ةَناَمَض َكِْيَلَعَف اَكَم يِعَْر ىلع َكتمِِهَب ْتَنج :َلاَق لَو
2-0 

 يف ه هِريِصَقَتب اًهِتياَنِج ٌناَمَضَو ءاَهَل هم ال هّلأل َتَبلأ ىَلَع فَلَح ءاَهُكِلاَم

 هنيمَي يِف ُفِلاَحْلَأ ْئَرَو 0 ٍءٍيْضَخْلِل مع :ُدْلأ يِضاَقْلأ هين ور ه4

 يِضاَقْلا هين فالخ ُفِلاَحْلأ َدَمتع نب َلَوَأَت ؤَأ ءِظْمَّللا رِهاَط فالخ ئَون ْنَأب
 َماَدُقِلأ ْمْضَخْل َباَهَيِل ْتَعِرُش َنيِمَيلا نذل ِةَرِجاَفْل ريِمَيل منِإ ْمَقْدَي 2

 ٌةَدَئاَعْلَأ هلم ْثَلَطَبَل هَليِوأَت َمَص ْوَلَ «ىَلاَعَت هللا َنِم اًفْوَح » 2

 2 د

 هْيَلَع م بلآ تاكو ذأ ءِِهاَس عم لح اذ عدم ِنيِمَي ظيلْفَت نس :ةّمتَت

 لَ ولاعب َنْمَل اف ايت ْمْصَحْلا بطي ْمَل نإ هْيَلَع ىَعّدُم ِنيِمَيَو

 َنِرشِيِقَتةاَكَو باَصِ بي لاَم يو ٠ ٍناَعِلَو يقالَطَو حاَكيك َلاَم هب ُدَصقْي
 هت

 ِناَمَّرلَأِب ْنوُكَي َظِيِلْعَتلاَو «َكلذ ُهّيَمِيِق اَم أ ةّضِف مَهْرِد كم وأ اًبَهذ الاقثم 22

 أَو :َلوقَي ْنَأَك ءِتاَفِصَو ٍءاَمْسَأ ِةَداَيِزِبَو ءْناَعَّللَأ ىف َىَم اَمَك ِناَكَمْلَأَو
 هه #



 مه دم ادم ادم د. او ا. دعانا. د. ده ا. د. هاو و ده اود. ها. هى ده هاه ده اه همه ده هاه هده و اه د. واه اه واه هواه د ءاها. ا اهسلاو

 ُمَلْعَي يِذَّلا ُميِحّرلأ ُنَمْحَلآ «َةَداَهَّسلأَو بْيَعلآ ُمِلاَع َوُم لإ َهَلِإ آل يِذَل

 َلَرْنأ يِذَلا شب يِضاَقلأ ُهَمَّلَح اًبدوُهَي ُفِلاَحْلا َناَك ْنِإَو ؛ةَينالَعْلاَو ّرّسلآ
 َلَرَْأ يذل كلب لَ اًِناَرْضَت ؤأ ِقرَْلا َنِم ُهاَجَنَو ئَسوُم ىَلَع ةاروّتل
 لَو ٌفَرَوَصَو ُهَقَلَح يِذّلب ُهَمَّلَح اَِيََو وأ اًيِسوُجَم وأ ءئَسيِع ىَلَع َليِجْنإل
 ُيِدْرَواَمْل ُهَلاَق اَمَك ِرْذَ 0 ٍقْسِع ؤأ قالّطب اَدَحَأ َفّلَحُي ْنَأ ٍضاَقِل ُروُجَي

 وَلَو هيل يِعَدُمْل ىَلَعَو ُكَيَرْحْلا لْضَألا َّنَأل فنيميب َقَّدُص ّةَلاَصَأ

 قدير قع قلص ينو نوهت أ يش قر نا

 ْنِم ٌرِهاَظَلأ هَ أل ءاَمِهَقرب ُهَ و َفَلَح اًمُهطقل
 ْنِإَو « َحَوُم ٍنْيَدِب ئَوْعَد ُعَمْسُت الو . ٍةَكح ْنِم اَمُهَل َدُب لَ لف ٌوْعَل اًمِهِلاَمَك



 ١و ينيبرّشلا بيطحلا ٌدَمَح مح أ نب دمحم
 4 م

 | تاد اهلا ىف 1ص

 ُهْضْعَبَو الاَح ُهْضْعَب ناك ْوَلَ ءِلاَسْلآ يف ٌماَرْلِإ اهب ْقَلعتي ال ذِإ نيب : هب ناك

 3 ا ُهَلاَق اَمَك ؛ هِضْمَيبةَبلاَطُمْلا قاقشِتْسال هب ائَوْعَدلآ ِتكَص الوم

 6 د

 َتاَداَهَّشلَأ يِف لصف

 ٌصاَح ٍظفلب ِءْيَش ْنَع ٌراَبخِإ : َيِهَو ءِةَداَهَش ُعْمَج

 أارثثكك الو  :ىَلاَعَت هِلْوَقَك ٌتاَيآ عاّمْجإلا َليَق اًهيف ٌّلْصَألَأَو
 اال

 نم يدمه اوُدِهتَتَسأَو # : : َلاَعَت هلؤقو [14 : ةيآلآ /ةَرَقَبْلا ةَروُس 1 4 ةدصهملا

 .[187 يلا /ةرقبلا ةروش ١1 4 كحلي

 2117/١ ٌمِلْسُمَو ؛54 : مقر .010/ ُيِراَخْمْلا] ا نيحيحّصل َّصلأ» ربحَك ةاَبخَأَو

 (1ةئيِمَي وأ ٌكاَدهاَش لإ َتَن َر 1 1189١[: :مقَر 0 ُدَمْحَأَو ؛, : مُكَر

 (؟َسْمَّشلأ ئَرَت : ٍلِئاَّسلِ َلاَقَف ءةَداَهّشلَأ ِنَع ليس َمَّلَسَو هيلع ُهَنأ ِرَبَحَو
 (ٍبَعّشلأ» يِن] ٌيَقَهْبَمْل َهاَوَر عد وأ ءُدَهشَأَف اًهلثم ىلع :َلاَقَف مَعَ :َلاَق

 [1774 ةَمَجْرَت 59 /4 ْنِْيَمْعْلاَو 31741١ ةّمَجْرَت 237017 ١/ ْئِدَع ُنْبَأَو 1٠١91/4+ :مُقَر 450/0

 ٌهَدانْسِإ اَحََحَصَو ا : مُقَر 21٠١/43 ُمِكاَحْلَأَو

 رب وكسر هس وه وكرر مك »ب وكسر هخ ركب ير وكب مر سوك
 هب دوُهْسَمَو هيلع دوُهْسَمَو هَل دوُهْسَمَو .«دهاش :ةسمخ اهناكزاَو

 دينا

 . ةغعيِصو



 ١ ءاَجش أ ظاَمْلَأ لح ىف ٌماَنفإلا» «

  2 0أ 5 م. 8 سرد 03+ - 0 0 رك مو

 لاّصخ سمح هيف تعّمتج نّمم الإ ةداهشلا لّبقت الَو
 همر يسر وع 2ع مر 206م م 27 2

 ةلاَدَعْلَأَو « ةّيّرُحلَأَو . لقَعلاَو ؛ غولثلاَو « مالْسِإلأ

 األ َدْني (ُةداَهَسلآ لبن الَ) : َلاَقَق ٠ ءلوألا نول ٍطوُرُش يف َعَرَ م
 : اهفرْعَتَس اَمَك «(لاّصخ) ٌةَر : َرَشَع لب (ةَسْمَح هيف ْتَعَمَتجأ ِنَمِم الِإ)

 ىَلَع لَو ؛ٍمِلْسُملآ ىَلَع ٍرْفاَكْل ُةَداَهَش ُلَبقَت لَ .(مالشإلا) : ىلوألا
 يف َدَمْحَألَو ِِفاَكْلأ ىَلَع ِرِفاَكلأ َةَداَهَش ِهلوُبَف يف َةَبَِح يبأل اًمالخ فاك
 «[؟ :ديآلا /قالّطلأ ٌةَروُس 55] 4 دكني لد قود أودت : قَلاَعَت هلؤقل ةَبِصَوْلَ

 رثلأ ىَلَع ُتْلُكَيَو قاَسْمْل ُنَسْفَأ ُهَنَأَلَو ءانِم َنسْيَلَو لعب َنيَل ُكفاَكْلآَو

 .هقلَح ىلع بَل َنِ ني لق «ىّلاَعت
 هلْوَقِل ٌيِبَص ُةَداَهَش ُلَبقُت الم (ُلْقَعْلاَو ٌعوُلبلا) :ةَئِلاَثلاَو ةَيِناَلَأ ()

 .عمشإلا ٍنوْنُجَم الو :ُةيآلا /ةرقبلا ةروش ؟1 4 كلاب ني# : َلاَعَت

 اًقالخ َقبِقَر 5 داَهَش ٌلَبْقُت الق ءراّدلأب لَو (ةّيّرخلا) :ةَعبادلأ (و)
 َوهَو .ةيالوْلا ىَنْعَم 4 هيف ٍةَداَهَشْلأ ءادأ نذل

 2 اًهْنِم ُتوُلْسَم

 نإ # : ىَلاَعَت ِهِلْوَقِ قساق ٌةَداَهَش ليَقُت الق «(ةَلاَدَعْلاد :ةَسِماَحْلا (5)

 . [: :ةيآلا /تاَرُجَحْلأ ٌةَروس 49] # ًاونيبَسف لشد وسيف 5 ءآج

 ُهَل ةَءوم ال مَن ةَماَقِتْسالَآ َيِهَو موش هل نكي ْنَأ :ةعواَلار

 ام َْنْضََ حَتْسَ :3 مل اَذإ) :ِهلي ِهِلْرَقل عاش اَم َلاَق ُهَل َءاَيَح ال ْنَمَو هَل َءاَيَح ال
 هَّجاَم ْنْبَأَو 26 : مقر 7507/5 َدُّواَد وُبَأَو ؛؟ةهالوو : : مقر #1 ُيِراَحْمْلا] (تْعِش

  15٠0/1مُقَر 0171/5 ُدَمْحَأَو ؛ 518 :مقَر : ١/١7 | .



 0 ها ص 2 مساس ه 3 هدام

 ١6 ينيبرشلا بيطخلا َدَمحأ نب دمحمل

 سما 2 20 ه2 هه 2 0
 2 0 ءاو هل ١ 2 ه 6 سصويحس 2

 2 رئابكلل اًبيتجم نوكَي نأ : ,١ ”طئاَرَش ٌنسْمَح ِةَلاَدَعَللَو

 لستفأ ملم » : ىَلَعَت وقل ِهداَهَش يف مَّن ريغ وكي نأ :ٌةَعِباَسَ
 2 م هو ذيع - 4 2 آل د هر ع

 ةبيرل وأ [08؟ :ةيآلآ /ةَرقبلا ٌةَروش ؟1 © أوزابرَم الأ ََدَأَو ةدلبَّسلل موُقَأَو ِهّللأ َدْنِع

 ه2 5 ثم ءذكلا ةكام ب "سنع يو الماك ك١ سس ا ل
 تمهف نِإَو «سّرخألا ةداهش لّبقت الف ءاقطان نوكُي نأ :ةنماثلاَو

 هير ُةَتَراَشِإ

 ءاردق يح 84 م سم عرش ثسّس دس م سس 525 هل كر
 لّبقت الف «ةريغَو (هيبنثلا» بحاَص هلاق امك ءاظقَي نوكي نأ : ةعساتلاَو

 أ

 هدو سالو
 . لفغم ة اهش

 و 000 0 ماو هرب مس 2 2 2 و ساو جة و هم
 0 ا اا رم ٠ 000 هإ< (سصا ىو سا ث, ا هاك عصام نا” ا[
 لقن امك هتداهش لقت الف ءهَفَسِب هيلع اًروجُخَم نوكي ال نأ :ةَرشاَعلاَو

 يف يعِفاَرلا هب َمْرَجَو يِرَمْيَّصلا نع ةبوتلا لصف لّيَبق «(ةْضْوَول لضصأ» يف 1 7 - كر سم يه 4ك م سس ه< مك هاو 7 .َء . _-

 5 م هذ

 .ةًّبِصّولا باتك
 رع وم ليس 1 1

 ليلَدب «ًطودّشلأ هِذلَه ُهَدْنَع ٌطَرَتْشُي الق لم يلا (اَدألأ» : دْيقب ّجَّرَخَو

 امك ءْتَلِب ِهِلاَمَك َدْعَب اَهَداَعَأ َمُث ءَييِبَص وأ ٌدْبَع وأ ٌدفاَك َدِهَش ْوَل ُهَنِإ : مِهِلوَ

 «حاكنلآ ٍدوُهَش ُرْيَغ َكِلذ ْنِم ىََْبْسُي الَو َلاَق ««ِهِمِداَح» يف ُنيِشَكْرَّزلأ ُهَلاَ

 اًضْيَأ لجَحّتلأ َدْنَع ُةيِلْهَألآ طَرَتْشُم َُّنِإَق

 (ًطَئاَرَش ُسسْمَح) ِةَمَدَقَتُمْلا (ةَلاَدَعْلِلَو)

 . اًهنِم لكل : ْيَأ «(رئاَبَكْلِل اَبَمْجُم َنوكَي ْنَأ) : ُلَوَألآ

 مي ةسمم م ل ىلا ىععسا د
 . 2« ٍطوُرش ةسمخ ١ : خّسنلا ضعب يف 00



 وأ عون ْنِم (ِرِئاَعّصل أ َّنِم ليِلَقْلا ىَلَع ٌِصْم ريَ) َنوُكَي نأ :يناَتلآ ()
 باَتك ّصنب ٌديَِش ٌديِعَو ,قيِحاَص َقِحَل اَماَهّنأب ريل َعاَمَج رََ َدَو ؛ ءاَوْ

 (ًةَضْوَكلَأ لْضأ» يف ذ َرْكْذَو ٌَدَحْلل ٌةَبِجوُمْل ةيِصْعَمْلا يه :ليِقَو هَدَنُس وأ

 ورك امل ُِئاَوُعْا وه لَآ نكد يّ نأ .لينأ اذنه حجت ىلإ مه

 َةَداَهَشَو ميتَمْلأ لام َلْكَأَو ابدأ اوُدَع ْمُهَّنَأل .ىَّهَتْنَآأ . رئابكلا ليصُقت َدْنَع

 .اهيِف دَحاََوئاَبَكلاَنِ اهَوَْنَوَ روز

 ِنيّدلآب اَهبِكَتْرُم ِثاَريكآ هلق َنذُْن ةَميِرَج لك َيِه :ٌماَمإلآ َلاَقَو

 يه يِنَلأ ةّبِداَقِتْغالا رِئاَبَكْلا ُدْيَغ ِةَروُكْذَمْلا فيِراَحَتلَأ هَ ةئيِرقب ُداَرُمْلَو
 اذنه هني يِنأَيس اَمك ْمُهْرَدكت َلاَم اَِلْأ ٍةَداَهَش لوثق حج َحجاَولأ َنِإَف دبل

 .ٌةريِثك ُءاَيْشََف َدَعْلآب اَمأَو َدَحْلأِب اَهَطْبَص
 ص

 ُبَرْهَأ َنيِعبَسلَأ ىلإ يِه : سابع َنْبَأ لاق

 فانضأ رابتغأب : أ ءّتَر ا - ىلإ اَهّنِإ : رب نب ُديِعَس لاَ
 2 << هم ار ًديَكلا

 عنَمَو ءِرّذُع الب اَهَتَقَو ْنَع ُى اًهُديخَأَت أ ةالّصلأ 0

 ُناَيْسَْو :ةَرْدُقْل عم م ِركْذُمْل ِنَع ينل دْعَمْلَأب 0 كرَتَو «ة
6 57 

 ع 9 و
 ٍلاَم ُلُكَأَو ا «ئَلاَعَت هر أو م ام



 ١ 6ا/ ٌىنيِبرّشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 م 0- 7-2 1 4 - , هما 00 000 ل
 ءان أَو «نيدلاولا قوقعَو ءرذع رّيغ ْنِم ناَضَمَر ىف ٌراطفإلَأَو ٠ تيل

 مل همر هيد 0. . - هس 2م عساس جعل 4 رم

 .ةّميِوِنلاَو ,قح رّيغب مِلْسُملا ٌبْرِضَو ءروزلأ ةَداَهْشَو «طاَوللأَو

 ةَريِغَصف الِإَو ىرقُملأ ْنْبَأ ِهّيَلَع 0 سك كل هوم عمم موس

 2 هععزما موك هوو وو مر عير 7 00 هك 0 6
 مايا ةثالث ىقىوف ملَْسملا رجه .مّرحملا | رئاْعَّصلا مو

 س امل 0 2 نك ل هر وع 7 رك هسا جب < 2 رج صر

 َنيِناَجَم وأ ٍناَيَبِص لاخذإ ١ يش ١ يف رتخبتلاَو ءبْيِجلا ُقْشَو «ةَحاَيِنلاَو

 سمار < 0 0 0 01 ما ماس 2 سف هس 13 هدي موووع رع ٍ

 ٍةَجاَح ريغل بْؤث وا ٍندَب يف ةَّساَجَن لاّمعَتْساَو ءدجسَملا مهسيجنت بِلْعَي

 مي ا ل 0 5 6 ١

 0 وأ [ون نم ةريِفَص لَ ار رصإ ُؤ 0
22 31 2 

 دق دع ا

 ْرِصَي ْمَْل ءاتِزك ءاَدَع ٍةَريِبك لْغِف ٌلْدَعْلأ ئَون ول :«ِرْخَبْلا» يف :ٌةَدِئاف
 3 ه ىف هر 2 207 ْ

 فلا 2 فلج امساك كي

 ذنب وتلا :نأ تترك ميلا نعل نوي ذأ :يألا
 ذأ تكي عيتم َُداَهَ لبنت ال ِهتَعْدبب ْقّسَمُي لَو ُرَمَكُي ال اَعِدَْبُم َنوُكَي

 ةَباَحَّصلأ ٌباَسُك :يِناَتلأَو ءِثَْبْل ير : لوألا ؛ ِهِتَعلبب قس
2# 

 نو زوجي ةَقدَف ْمَهَو مُهَتَداَهَش لبق لَو :ةيباَطَحْلآ اذنه نم ١ نْتْسُيَو



 ١4 » َعاَجش يب ٍظاَمْلَأ لح يف ٌعاتفإلآ «

 هلْثم ةَءوُرُم ىَلَع اًظِفاَحُم ,2©"بَضَعْلآ َنوُمَأَم

 اوني مَ اَذِإ اَذَه ءاَذَك ِناَلُف ىَلَع يل :ٌلوقَي ُهوُحِمس اَذإ ْمِهِبِحاَصِل ةَداَهّشلأ
 ُهْضرَفُي ُهاَْيَأَر :اوُلاَق ْنَأَك «بَبَسلآ اوُنيَبْنِإَف ههَِْإ ةَراَشِإلا ٍتَوَم اَمُك تسل

 راكألا يتلا هيف قوت اًمِم (نوُمأم) لذَعْلا َنوُكي نأ :ٌعباَرلا (و)
 ةَبيِغَلأ ىَلَع را ل ِروُزلَأ لو باكير ِنِم (بَضَعْل َدَْع) اًهبحاَص

 ا ُهْبَضَع ُهَلِمْحَي ْنَمِل َةَلاَدَع الف هِبَضَع ِماَيِقِل ِبِذَكْلآَو

 عما

 20 ل

 هَ
2-39 

 َنَّلَحَتَي ْنَأِب «(هلثم ةءورُم ىَلَع اًظِفاَحُم) نوحي ْنَأ : احل )2
 يف بدو عش جان يِعاَرُي ْنَمِم ءهِرْضَع بأ ْنِم اتم قلُحِب صْخّشلا

 فات فِلَتْخَت ب طبضنَت اَمَّلَق َةَبفْرُعْلأ َر رثألا َّنَل هِناَكَمَو هِناَمَز

 ُفِلَتْخَت اَهَّنِإَف ءَةَلاَدَعْل فالِخب اَذْنَمَو ِناَدْلْبْلاَو ةَنِمْرَألاَو ٍصاَخْشألآ

 فالخب .ٌعيِضَولَو فيش هيف يو ( َقْسِفْلأ َّنَِ . صاَخْشَألا فالتخأب

 وأ اك ْنَمَك ُهَل َةَءوُرُم آل ْنَم ٌةَداَهَش ٌلَبَقت الق ءْفِلَتْخَت اَهَّنِإَ :ءوُرُملأ

 ُهبِلْعَي مل ْنَم ُرْيَغَو ءاَقْضْوَرلأ١ يف اَمُك ٌيِقوُس ٌرْي َوْهَو ٍقوُس يِف ُبَرْشَي
 رولا ِريَع ِنَدبلآ وأ سأّرلأ َفوُسْكَم ٍقوُس يِف يِشْمَي وأ ؛ٌنئَطَع وأ عوج

 لبق ذ زأ ماَرَح اَهُفْسَكَن َرْوَعْلأ اَمَأ « كنب محم ِيَِلَو هلم هب نيلي ال ْنّمِم

 ُهَنمَأ ُهنَع ىلاعَت هللأ َيِضَر ٌرَمُع ِنْبأ ٌليِبقَت اَمأَو ؛ سانا ٍةَرضَحب مَ وأ جور

 ٍناَسْيْسأ ليت ناك :يِشَكرّزلاَلاَقَف سئل ٍةَرْضَحب ِهِهَس يف ن ْتَحَقَو ينل
3 

1١ 
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 01 بضغل َضَعْلأ َدْنِع ًانوُمْأَم 0 : 4 24 عب يف 001(



 هه دع انو اه م. ع اع. ها. ده عاق« هاو واو هد ثو هوا« هاه أه ساه ده هاه ساه وه هل. ساه هاو اه ده هه واود ه هاه هاه.

 وو كب ب م هم 220 ع و نهر م 1 م7 - 2< َّى

 ْدْضَت ال َةَدِحاَوْل َةَرَمْلا َّنَأ ىَلَع ؤأ ةرَظْنَي ْنَم مَن َسْمَل ُهَنَأ ّنَط ؤأ ءّنَمَت آل
 0 2 هام هد ص رق ص و 1200020

 هتمأ ةليقك ةَروُرَض الب ساّنلأ َدْنِع لْجَرلأ ُدَمَو ؛ َيِعْفاَشلأ ٌنصن ُهاَضَنْفَأ اَم ىَلَع
 ل ميسا 4 ١١

 - ل و 07 و 1 م 72 ل

 ضب َعََو اَمكاحَّصَم ل اَمْبَط َكِلذ َناَك وَ وثْكي ْمَل ام راَتْكإلأب َجَرَحَو
 هس

 َكِلَذ سليم هاتي ال ٌلَحَم يف ًةَوُسْنلَق أ ًءاَبَق هيِقف ُنْبلَو ءَةَباَحَّصلَ

 + رت مَ ذو ياه نع ةلَدضَي ثيحي جملا بل لَ تاب ( هيف

 . ٍصَْقَر ٌراَثكِإَو «ِهِعاَمِتْسَ وأ ءِءاَنِغ ىلَع وأ ءُةْمّرَحُي اَم

 2 2.4 كما
 ٌقيِلَي ال ْنّمِم ٌّعُبَدَو ووْحَنَو ٍلْبَز ُنِسْكَو «ةَماجحك - < َةَحاَبُم ةَئيِند َةَفْوَحَو

 هب كلذ
 ْنِم اَّنِإ ْمهِلْوق َعَم َةَءوُرُمْلآ ُمِْخَي اًمِم ةبَدلآ ةَفْرحْل ْمُهلْمَج َضِرْْعَو روض

 . ِتاّياَفِكْل ضوُرُف

 يب ةَباَِكْلا لوُصُح عم ِهِسْفِ اَهَراَْخأ ِنَم ىَّلَع َكِلَذ لْمَحِب َبيِجَأو
 َُْقُ لَك ِوَصُمْلَو ِنِحاَكْلآَو فاَرعْلَو مُجَتْمْلاَك «ةَحابمْلا دي ُةَفْرِحْلا ام
 . ُسيبلَتلأ مه َراَعش َّنَأل : ٌيِرمْيَصل لاق ؛ مك ؛ ُقتداَهَش

 ءةَلاَدَعْلا يف ال ِةَداَهّشلَأ لوُبَق يف ٌطْرَش َوُهاَمنِإ سِماَحْلأ ٌطْرَّشلآ اًذلَه :ٌةيبْنَت 2

 جر ل اج :اَلْذَع نك ْنَع جْرْخَيال َكِلذ عَنِ



 ٠/١6 » اش يبأ ٍاَمْلأ َلَح يف ٌعاتْفإلا )

 هو ير. صر رع 7 َ 2 286 اى ده در 7
 هّيلإ َّرْجَي نأ َةّمَهَتلاَو ءاّمّهتم نوكي ال نأ اضُْيأ لوقلا طوّرش نمو

 همالك يِف يِتأَيَس امك ؛اًرّرَض هب ُهْنَع َعَقْذَي ؤأ اًعفن ِهِتَداَهَشِب

2 2 

 نيدهاشلل ٍنانثالا دهشف «ةكرت نم ةّيِصَوِب نينثال ٍنانثأ دهش ْول : ةمئن ا ص - : 8 طي

 نع ٍةداَهَش لك ٍلاَصِفنال ٌحَصألآ يِن ٍاَاَهشلآ تلق ٍةكرتلآ كلي نم ةيِصَو
 ةهموعر

 ةَبْسحلا ٌةَداَهَش ّلَبْقَتَو اَرّرَض ُهْنَع ُعَقْدَت لَو اَعفَت ُهُئَداَهَش ٌّوُجَت اَلَو ءئرخألا

 < هيف ىَلاَعت لل اَميِفَو مْوَّصلأَو ِةالَّصلاَك ءَةَضْحَمَتُمْلا ئَلاَعَت لأ قوقُح يف

 ٍءاَقَبَو صاَصِق ْنَعِوْفَعَو قْنِعَو قاَلَطَك ٌيِمَدآلا اًضرب رَْأَتي ال اَم َوُهَو ٌدكَوُم
 . حبِحّصلأ ىلَع ُبَسَلأ اَذكَو ءىلاَعت ل ٌدَحَو اَهَئاَضِقنأَو ٍةَدِع

 2 أ 3

 وه هضقن ُهَضقَن ِنْيَرِفاَكَك ِةَداَهَّشلأ ْيَلوُبَقَم َرْيَ 00 اناَبق ِنْيَدِهاَشِب ضاق َمُكَح ىَتَمَو

 م ١

 02 2 هو رك صور مل م 7 .ء م 0 ماش ل هكر

 ةتداهش تلبق هلاَمك َدْمَب اَهداَعأ مث ّيِمَص ذأ َدبَع وأ ٌرفاك دهش وَ
 ةداَهَشلآ كَ ِرْبع ْنم لب َبقَتَو «ةَمْهَتَلَأ لبقت مل بات قِساف ؤأ «َةَمْهَتلَأ ِءافتنال 7 هعر كر قص ركع ض4 اي < مك سس مت

 ٌنودتكَألَأ اَهَرَدَقَو «هنيوَ : ذم هين قي كم ةيرتلا دب هاا طش
 000 0 هل مس 0 7”

 َّنَأَ . لا يِفْذَق :لوقيَف ُلْوَقْل ِةَيِلَْف ِةَيِصْعَم ةَبْوَت يف ُطَرَتْشُيَو ونسب
 5 0 و و - 7

 ب
 66ج 8

14 
 اما 5

 ظ ١

595 
 اب .عم 35

 ا
١01 

 اما 1 8 ق 2 5 3 4اما
 هه

 يسم 1 9
 وع 5-5 3 دمعاب جا اماع

 ١

 سب
 حج



 ١ هال ا ينيبرّشْلا بيطختلا ٌدَمحَأ نب دمَحْمل
2 

 ك4 عع .ل ب و
 [ دوهشلا باّصنَو قوُقُحْلأ عا اَوُنأ يِف ]لصق

 . ٌيِمَدآلآ ُقَحَو « ىَلاَعَتَش هلأ ٌقَح : ِناَبْرَض ُقوُقُحْلَو

 الإ هيف لَبقُب ٌبْرَض : بدْضَأ "1ةَناَتَق نييهد 1 2 اَمأَف

 و 20 0 هو مس 60062 0 2 20 رس هل 5 َْء

 لاَجّرلآ ِهْيلَع ٌعِلْطَيَو «لاّملآ ُهنِم ْدَصَقُي ال اَمَّوُهَو ءِناَركذ ٍناَدِهاَش

 ءاَْيَلع ْمدَنَو اَهْنَع الف اهْنِم ةَبْوَتلآ يف ْطَرَتْشُي ةّيِلومْل ُرْيَع َُيِصْعمْلَو
 .هب ْتَقّلَعَ ْنِإ ٌيِمَدآِةَمالظ ُدَرَو ءاَهَلَد 0

 دع دع د

 [ ٍدوُهّشلآ باَصِنَو قوُقْحْلآ عاَوْنَأ يف ]لصف

 َتاَبْسَألَو َةَروُكُذلَاَو ٍدوُهُشلَأ يف َدَدَعْلآ هيف ْرُكُذَي ْخَسْتلأ ضَْب يف امك
 . اهني يف ل رو طقأَو ؛ ٍلوُيَقْلَأ نم َةَعِناَمْل

0 

 اًَقْضَو وأ اَدَدَع اًهيِف ٌدَبتْخُي اَم ىلإ ' بست ا دوما ملأ (قوقحلاو)

 هب َاَدَبَو «(ٌِمَدآل ٌقَح) : امين لاكي هللا وَح) :اَمُهُدَحَأ :(ِناَبْدَض)
2008 

 (: ٍبْرْضَ ثان ىلع َوهَن) ءاَعوُقُو ُبَلْعَألآ ُهَّنأل (َيِمَدآلآ ّقَح اَمَآَف) :َلاَقَ
 دم آلَ ءِنآَلُجَر :ْيَأ «(ِناَرَكَذ ِناَدِهاَش لإ هيف ٌلَبَقُي آل ٌبْرَض) : لوألا

 لله
 .٠

1 0 

 2 ع

 الضأ (َلاَمْل ُهْنِم ُدَصَقُي ال اَم َوُهَو) ءِدِهاَّشلأ َعَم ِنيمَيَلِل الَو ءثاّنإلل هيف

 قالطك ءاَبِلاَغ (ُلاَجّرلأ ِهْيَلَع ُعِلَطَي) ام () .َيِمَدآلََو ىَلاَعَت رش ع

 )١( خلا ضْعَب يف : ١٠ هات ئَلَع َيِهَف «



 ) اًجّش ىبَأ ظاَمْلأ لح ىف ُعاَنْفإلا» ١هزب؟

 و 207 ل م ء 1 ع6 ريضارلا لذ 8 3 1 8 رزقارو يام 72

 نيمَيَو دهاش وأ « ٍناَتاَرْماَو لِجَر وا « ٍنادهاش هيف ابقي تّرضَو

 ناك ام 5 ىعَدُمْل

 ٍِضاَرِيَو َةَكْرَشَو َةَياَصوَو َةَلاَكَوَو ٍتْوَمَو ءانز وخنب ٍراَرَقِإَو َةَعْجَرَو ماكي
 قالّطلا يف نْيَلُجَدلَأ ىَلَع صن ىَلاَحَت هللأ َّنأل َةَداَهَش ىَلَع ِةَداَهَشَو لق

 ةَياَصوْلَأَو ِةَعْجَّولَو

 20 /س 1 - و ساد ١ راس ساس

 زوجي ال هنأب ةنّسلأ ٍتضَملا : ٌيِرْهّزلَأ ٍنَع ء[كاال> : مقرا ٌكِلاَم ْىَوَرَو

26 

 ٍتاَروُكَْملأب َسيِفَو (قالّطلأَو مدكتلا ين لَو دوُدحْلأ يف ِءاَسْنلأ ةَداَهش

 ْنِإَو ءاَهَدْعَب دب ثالثا كقول ,روكذمْلآ ىنملا يف هاي امم اقر

 ةهعف

 ل . و 5 لاقي ْنَأ يِفَبْنَيَو :َلاَق يضاف كرجل يف مُهتالتخ

 ٍناَيْثيَف حْبّرلا َّنِم هيّصِح َتاَبْنِإ وأ ءليكَوْلاَك َوُهَف ٍفْدَصٌتلآ َتاَبْنِإ
 تاّبثإل حاكْتلأ ةَأْوَمْلَ رن ُتْدَقَيَو ءُلاَمْلَ ُةوُصَعَملأ ذ ذِإ ِنْيتَرْمَأَو

 ؛َلاَمْلأ ُهَنِم ُدوُصَقَمْلأ ذِإ نيت اَرْمََو ٍلُجَرِب ُتْبْنيِف .ثزإلا وأ ِهِرْطَش ْذ ْؤَأ ِرْهَمْل

 .ةَروُضلأ هذه رْيَغ يف اًمهب حال تي مَنِ

 أ ٍناَنآَرْمآَو ّلُجَر ؤأ) ِناَلْجَر (ِناَدِهاَش هيف ُلبْقُي ٌبْرَض) : يِناَثلآ (و)
 َدْعَبَو هدهاش ةَداَهَش ٍهَدَأ َدْعَب (يِعّدُمْل ْنيِمَيَو) .دِحاَو ْلَجَر : ْيَأ .(ٌدهاش

 ِناَمَجْح َةَداَهَّشلأَو َنيَِبْلأ َّنأل ءوِدِهاَش َقْدِص ِهِفِلَح يف اَمْدَح ْرُكْذَيَو .هليِدْعَت

 . رحال عوتلاك اًريصمِل رخألاب اَمُهاَدخإ ًطابتزآ ريب « سْنجْلآ اَََِتْخُم
 مم ع

 وأ اَنْيَد ْوَأ َناَك اَنْيَع ال اَم (َناَك ام) لك يف ين داَثلَأ ُبْرَّصلآ اَدلَه : : أ «(َوَهَو)

0 

 ىلا



 ١ نا ينيبرّشلا بيطخلا دَمحَأ نب دمحمل

 رم يم يي
 املأ ةنم دضقلا

 ام وم

 و
 2 يناع ار . ره هيام تال

 قضم و لجَر هيف لّبقي بّرضَو

 م

 « ةوسن
 2 ه#آ

 5-ظ2ظ0 هما

 ٌيِلاَم ّقَح وأ ءُةَحَسَف ؤأ ءُىِلاَم ِدَقَع ْنِم (َلاَمْلأ ُهْنِم ٌُدِضَق ْمَقْلَأ) َناَك ْوَأ َةَعَفْتَم
 عر 2 2 مس تل لل 0- 0007 00 02 9

 (ّلَجَأَو ٌراَيِخَو َناَمْضَو م 0 ب اَهّنأل ؛ةلاوجْلا نب 0
2-4 

000 0 0 

 : مقر كالا /4 َدْواَد وُبَأَر : مقر «ُيِراَخْبْلا] ُهديغَو [ال1 : مَقَر مِلَْسَم ئَوَرَو

 ؛٠/7 مقر كل97/؟ هَجاَم نْبَأَو 4201١ :مَقَر 2494١ /8 «ئربكلا» يف ُنَئاَسَلََو 0

 يِف ٍدوُراَجْلأ ُنْبَأَو 4558 03137 :مُقَر 2078/5 َنِعِفاَشلََو ؛8» نكد 344/١ ُدَمْحَأَو

 هرانآلا ينعم حرش يف ٌئِواَحطلََ ؛؟١01 :مْقَر "50/4 ئَلْعَي وُبَأَو ؛١٠٠ :مْفَر (ْىَقَتُمْلأ١

 اشب ئَّضق يي

 . َلاَم هيف ام هيف اّمب َسيِقَو كلاَوْمَأْلا ىف» : ٌنيِعْفاَشلَ َداَر . نيِمَيَو
2 3 5 2 

 وَ
 هنأ :[" 4٠ /ه هَةَنُسْلَأ حرش يف ُيِرمبْلاَ ؛ م ُىَقَهْنَمْلَاَو ؛؟

4 
 ل هم وص 3 مَ 0 دعك 0 هال م 0

 يف َلاقَو «جْيَرُس ْنْبَأ ُهلاق امك اًضْيأ فقَولأ بْرَّضلأ اذنه ْنِم :ٌةيِبْنَت
 - 2 0 َوْقَأ 3

 : اةضْوَدلا

 . (ِتاَمِهمْلآ» يف َُداَقَ امك ««ِريِغّصلأ حرّشلآ» يِف اًضيَأُيِفاَرلآ هَحَحَصَو
 إم د

 2 ص

 وأ ِناَنأَرْمَأَو ّلُجَر ؤأ) ِناَلجَر (ٍناَدِهاَش هيف ٌلَبَقُب ٌبْرَض) :ثلاثلأ ()

 ال اَم) لك يف ثلاثلأ ُبْرَّضلَأ اَذنَه :ْيأ «(َوُهَو) . ِتاَدرَمْنُم (ةَوْسِن برأ



0-3 

3 
 مسا

 ١

 أ َّلَح يف غافلا » ١ هال/ ع مسا

 ٍةَأَرْمأ بّيَعَو َعاضَرَو ِضْيَحَو ِةَدالوَو ة ةَراَكَبك ءاًيِلاَغ ناجل هيلع غي

 امِل ٍ؛ِدَلَو ٍلالْهَتْسأَو َهَمْأ ؤأ ثناك َةَّرُخ اَهِجْرَف ىَلَع َةَحاَرِجَك ءاَهبْون
 , انشا تضم : يِرهَزلأ ِنَع ل :مقتل َةَبْيَش يبأ ْنْبَأ ىَوَر وم ور وكع دك ُ

 َّ لو ْنِم نمد لع علت ل امي َِْلا ةداَهَش

 . ٍروُكْذَمْلا ٍطباَضلا يف ُهُكِراَشُي امم ُمُرْيغ َرِكَذ اَمب
 0 ايي "

 ص

 8 ص غظ6
 ١

 سا

 6 0 و ًَّ - 2 7 : 5 3

 نيل َدلأ لوم ِتاّدرفنم كلذ يف َنُهَتداَهَش ْتَلِبق اَذِإَو

 . ىّلأ ِنْيتَارَمْلأَو
3+ 

 دم د6 د

 م

 ,يذثلا نم ٌعاَضَيلَأ َناكا اذِإامِب َعاَضّولأ ةلأشم يَ َلاَمَقْلأ َدَتَق : : هيَ

 لبقت ْنكلل «هب ِءاَس نك َُاَهَش بت مَ نبا هب َبِلُخ ِءاَنِإ ْنِم ناك ْنِإَف

 . اًيِلاَغ ِهّيَلَع َنوُعِلَطَي ال لاجل نأ مْ ذم ننام أب نتا

 دع 216 د

١ 
  0 2 0 28هل هب هت -

 ١ - 3 3 هل 4 0 ١  2 0 2 1 7لكَقلا 31 ها 0 ١ 5 7 2

 امأ كلذ ىلإ ٍرظنلا لحب لؤقلا ئلع ِناَيِأَي امن هلْبق اَمَو اذله ليق نإف

 2 2 7 0 . هم 07 < 6 4



 هاد. هاما. هو هاهو أ. هاو. واه اه وأو جاه ده ىو سه ده وه ياو وا هده وا. عداه دفق و هاو هاف « و واه واه عافأاف

 . ِتاَدِرْمْتُم هيف ٌءاَسْنلَأ ٌلَبَقَتَ

 م زخب ان نو ااَ لاَجٌولا امه عي يفكْلاَو هج َهْجَوْل نب : بيج

 يأ ٍُط َزوُجَيَو 3 تاَهجْدَنَو اهيِراَحم راج َكِلَذ نأ .يِتجَأل رَظَن

 هه < هر

 ري ل نيكل ِهْجَوْلأ يف ة ِءاَسْملأ و 0 ا و
 ضو : م مول ه) ةموور ا

 ُتِيَْي ال ئرقألاب ْتْبَْي ْمَل اَذإَو ءْئَوقأ ِنيِتأَرْآَو َلْجَرلا نأ نيمو لجو تي ال ننأَرْآَو لْجَرب قوقخلا َّنِم ْتِيثَي ال ام لَو هرم اَمِلٍناََرْآَ

 3 2 ريح ةوأ أل يو دهب تت لَ ماصرت اقوختو دان بويع : الإ وست ٍلُجَرِب تيدي يكرم ٍلْجَرِب تي ام لَكَو هنود امي
 ةْنَس ُتيْثَي ال ُهَنَأ ِروُكْدَمْل فصلا ميِسْفَت نم َمِلْعَ .ٍلاَمْلَآأ فالخب ”00

 رْيَغ يف ٍلُجَر ماَقَم اَمِهِماَيِقَو َكِلَذ ِدوُرُو ٍمَدَعِل َكِلَذَك َوُهَو « ٍنيِمَيَو نير

 .هِدوُرُوِل َكِلَذ
 د6 داع د

 ٍراَرْفإلأ ىَلَع َنُتَداَهَش ُلَبْقُت ال ِهِلْعِف ىَلَع ِةَوْسَّتلآ ُةَداَهَش هيف لبق ام ع
 . ٌيِريِم 1 رك ارينا اس لَ جي اف

3 + 

0 



 « عاَجش ىبأ ظاَفْلَأ لح ىف ٌعاَبْفإلا » ١ها/5

 ةثالث ىلع َىهَو « ٌءاَسْنلأ اَهّيَف لبقت الف ئلاعت هللا قوقخح اَمأَو 5 08 0 2 0 مم. غر 04 ا ل 2 2 َء
 هةعئصارور هس 6 ع 8 عر - 7 6

 انزلا ّوهَو « ةَعَبْرَأ نم لقأ هْيف لّبقي ال ٌبّرَض : بّرضأ

 ا ا ًْ 0. رع ص هو مس ”رش ثم م يع
 ةأْرَملأك ىثنخلاَو ءالضأ (ءاَسْنلَأ اَهيف لّبقت الف ئلاعت هلأ قوقح اَمْأَو)

 ةثالث نلع) ئلاعت | قوقح ىأ 2 (ّىهَو ّرَم ام عيمج يِفَو ءاذله ىف - ند تل هَ 2 2 2 2 و

 : ْيأ «(َوُمَو) ٍلاَجّرلآ َّنِم (ِةعبَْأ ْنِم لق هيف ُلَبقُي ال ٌبْرَص) :ُلَوأل
 ٍةَيرَب أَي دل م ٍتنَصَحُمْلا َنوُمَر نيدو :  ئَلاعت هِلوَقِل «(اَنّزلأ) . ُبْرَّضلأ اَذنَه

 نو هو
 --ٍ لح 1 سل م

0-3 

 الن 02
 ١ 3

 1١

3 
 3 مح مه 52 0 3 334 مص ا ع م د 6 3

 َّعَم ُتْدَجَوْوَل : : هلك شأ لوُسَول َلاَق ُهَّنأ ُهْنَع ىَلاَعَت هللا َىِضَر
 موَقي ال ُهّنألَو . 5 :لاَق !؟ءاَدَهْش ةعبزأب يِنآ ىّتَح هله هد اوك م

 ٍتْطلُغَق ٍشِحاَرَمْلا ظّلْعَأ نم ُهَنَألَو ِنْيَلْخِف ىَلَع ٍةداَهشلآَك َراَصَف ني َنِم لِ
 وقر در 6 مساج ام وع 2 0 -

 َّنِم '"”ْتَئاَح :اولاق اذإ زب مهند لَم امّنِإَو ريْسَأ َنوُكيِل هيف هداه

 . ةَداَهّشلا ةَماقإل َرَظَنلَأ اَنْدَّمَعَت وأ ءاَنْيَأَرَف ةتافتلا

١ 
  086مود 1 ها: هام هو 7 3 هت - 00 3 - ّ

 الو مِهيِصاَعَم ىلع مهتعاط بلغت مل مهنم كلذ ّركت اذإ اذله

 نإ نا .َِ 0000 0 وس هَ 7 نت 17 هم ع كت

  [ّ 3اورَسفتْسي نأ ةداهشلا 0 م كلذ ذ نال

 )١( ئمرْيَجُتْلا .(ثَناك» :َةَحْسن ىف .



 ١ 6ا// ىنيِبرّشلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل
 هه

 2 رز ص سا 0 هه. هس

 دؤدحلا نم انّزلأ ئّوس ام وهو « ٍنانثأ هيف لَبقُي ٌبْرْضَو

4 
 م ل وك 1 ع 1 لع رس م و م ا م ع

 و ءمتاخلا يف عّيصاالاك اولوقي مل نِإَو ءاّهجّرف يف اهدقاف نم اهّرذق

 . ةلُحكُملا ىف ٍدَوْرِمْلَأَك

 دلع داع

 ِبَمْذَمْلآ ىَلَع ةميهبلا ُناَيِْإ اَذَكَو ءاَنّرلاَك ٌكِلَذ يف طال :ةيبَْ
 ُداَصُمُ َصَقْنَو اًضْقْنَو «ٌءاَمِج لك َّنآل : :اقَضَْرلآ ةكايز» يف َلاَق أل آ» يف صوُصضْنَمْل

 ةَْيَمْلأ ْءْطَوَو : ٌنَنبقْلْبلأ لاَ و .ةمألآ اًنز يف امك ِدَدَعْلا نم ُمَنْمَي ال هيف ةَبوَقُحْل

 ٌمَصَألَأ ئَلَع َدَحْلأ ُبِجوُي ال

 .ِدَمَشُمْلآ ىَلَع عب لِ ُتيْني ال هنأ يف ماهل ِاَْإَك َوْهَو

 هب َدِهَش و لاَمْلآ هب ائَوَْدلآب َدَصَ اذ ةَيّشلآ ْْطَو ركَذ اَمِب جَرَحَو

 يف ُلَبُيَو .ةعيزأ ىلإ جاتخت اف ةقئاَعمَو لمع انزل ُثاَمْدقْمَ 3و يش
 .ريراق الآ نم ِهِيَعك ِناَُجَو هب َقِحْلأ امَو انزل رار ةالأ

 اَذنَم :ْيَأ ء(َوُهَو) .ِنالُجَر :ّْيَأ «(ِناَنْنأ هيف ُلَبْقُي ٌبْرَص) :يِناَثلأ ()

 كاف َناَك ٌءاَوَس :ِدوُدُحْلأ َنِم هب َقِحْلأ امَو ا ئَوِس اَم) . يِناَّثلأ ُبْرَّصلأ

 - دذَج يف ْمَأ قيِرَط يف مَ ةقرَس يف مطَقِل مآ «ِطْرَشِب قيرّطلآ عِطاَِل

 عاش



 َّلَح يف ٌعاَقإلا » ١ هام

 1 مال ر #ظءت 207 1 2 م. #ىركو هد م تيدر

 . ناضَمَر لاله ّوهَو « َدِحاَو ِهْيف لّبقي ٌبْرضَو

 (َناَضَمَر رْهَش لاله َوُهَو ءُدِحاَو) ّلُجَر ( هيف لبي ٌبْرَض) : ُتلاَتل 0

 ام مْوَّصلِل اًطايِتْحَأ ٍنْيَحْيَشل َدْيَع ِنْيِلْوَقْل ٍرَهْظَأ ىَلَع مْوّصلِل ةبشنل

 .ماّيّصلآ يف َكِلْذ م َدَماَمك ؛ قلم أ« وخلا

 : لِباَسَم َكِلذبَقِحْأَو

 ْمْوَصلأ بجي ْلَهف هِيْْب َدحاَو دف التم بج َمْوَص َرَدَتْوَل امام
 ْ ؟َناَضَمَّر هب ُتْيثَياَملق اذ

 بانك يف يِرْغُملأ ُنْبَأ َحُجَرَو 2« ِرْخَبْلا» ِنَع ِنَْهْجَو هيف َةَعْفَرلأ ُنْبَأ ئَكَح
 ِنَع ٠ ِتْيَمْلأ ىَلَع ِةالَّصلأ ّرخآ ؛ٍعوُمْجَمْلا» يف ام اَهَنِمَو َبوُجْوْل ٍماَيَصلأ

 يفَو ؛ ثزإلا يف في ْمل «هِمالْسِإب ٌلْدَع َدِهَشَف «َىيّمِذ َتاَم وَ هنأ يلَوَممْل
 لاله يف ِنْيَلْوَمل ىَلَع اب ٍناَهجَو اَهِِباَوتَو ع ٍةالَّصلأ يف هب ءافتكالا

 ٌنْيَسُح يِضاَقْلا تق ْنِإَو ماشا َرُهَر «لوُبَقلا ٌحيِجْرَت ُاَضَتْفُمَو َناَضَمَر
 . عْنمْلأب

 تبت اذإ ا يعل قيرطب ٍدِحاَوْلأ ِلْدَعْلأ د داَهَشب ٍلاَّوَش ُتوُبُت اَهْنِمَو
 ٌحَصَألا ىَلَع َرطَمْنَأَ :َنئاَتلا دغَب نالهلآ ريم :ِهَتداَهَشِب ُناَضَمَر

 0 ٍمْصَخْلآ مالك يِضاَقْلِل وأ «يِضاقْل مالك ٍمْضَخِل غينملا اًهْنِمَو

 ىَلَع ِءاَضَقلأ َلْيبَق ٌيِعفاَرلأ ُهَرَكذ اَمَك ءةَداَهَّشل ِباَب ْنِم َرْهَو هٌَدِحاَوْلأ هيف

 . هِرْيَغَو (ٍجاَهنمل رشا يف اَهُنْرَكَذ َكِلذ ىلَع َةَداَيِز ٌرَوُص اًهْنِمَو
29 



 ١ هاز/8 ينيبْرّشْلا بيطخلا ٌدَمَحأ نْب دمحمل
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 ئمغألا ُةَداَهَش ُلَبْقُت اَلَو

 ةدالوَو فالثإَو بْضْعَو ِرْمَح ِبْرْشَو انِرَك لْغف ىلع (ةَداَهَش بقت الو)

 هِلِعاَف م َعَم لْغِفْلا َكِلَذِل ِراَصِنإب الإ ٍلاَم ىَلَع ِدَيْلآ ٍِنْوَكَو ِءاَي اَيْغَِو ٍداَيَطْصأَو عاضَرَو

 ؛ىاعت لاق يلا ٌعَمّسلآ هيف يفكي الَف ءِنيِقْيْلاَو معلا ىلإ هب لِصَي هنال

 اًمهِلْثِم ئلَع» : لك َلاَقَو [. :ةبآلا /ءارسإلا ةَروُس 1١1 © دي َكآ َسَنلاَم ُفَقَت الو ل
 ؟١٠ مل: : مَقَر «400/1 ؛«بعّشلآ» يف ُنيِقَعْيبْلاَو ؛؟ :مقَر /4 ُمَكاَحْلَ (َذَهْشَأَف

 د
 د 3

 قوقل يف نأ الإ 0514 ةمجزت .>0/4 عشلاو 1001 : :ةَمَجْرَت 23701075 ٌئِدَع ْنْبَآَو

 :هتاَبْنِ ىلإ ة جالا وُعدَتَو مف يقيل ِرْذَتِ ٍدَّكَّوُمْل نّطلآب هيف َيِقتكأ اَم

 َلَبقُتَو ءٌراَسْعإلاَو َةلاَدَعْلآ اَذَكَو ءانيِقَي هيَقِرْعَم ىلإ ليبَس ال ُهََِ ءِكلُمِلاَك
 “أ اا# ”*رصرج

 0 ينازل يجرم رطل ُدَْعَت ُروُجَيَو ؛هِراَصْبإل ٌمَصَأ ْنِم لْغِفْلا يف
 اَوُنَألََو ؛اًمِهِسْفْنأ ََم ةَمْرَخ اًكَنَه اًمُيَنَأل هْبَلِ ةَراَشإلا ِتَدَم امك دال

 كي داضيإ هطنح اب دج يل طل ٍراَرَقِإَو ٍقالطَو خْسْفَو ٍدَقَعَك

 . في مل مفي َوْحَو باجي ارو نان مح اهب قت لاح
 نان هيف وب باب َسلج َْل هنأ ْنِم باَحضألا ِنَع ُيِناَيوُلآ هاَكَح اَمَ

 . لباَقلآ َنِم بِجوُمْلآ ُفَِْي ال

 « تاَوْضَألأ هاَبتْشَ ِزاَوَجِل ِرَصِبْلِب ُقَلَعتي اًميِف (ىَمُع َمْعَألا) ٌةَداَهَش ُلَبَقُت لَو

 .ِهرْيَغ َتْوَص ْناَسْنِإل يِكاَحُي ْدَقَو

 محا عد ا

1١ 



 كْلُملْأَو « ُبَسْنلَأَو « ٌتْوَّملأ م0 نفل ريا ©ه .ةو ص رم 7 م م سمج 00 7

 . قلطُملا

 ِعِضْوَمْلا َكِلَذ
 ام اهْنِم ةَريك ُهَبَبسَأ َّنأل «عُماَستلآب ْتْيْني ُهَّنإَف «(ْومْلا) :ُلَوأل

 ىَلَع دعي نأ َراَجَف ءاقْيَلَع عالُطالا رسمي دَفَو طي ام اَهّْنِمَو ئَمْشَي

 5 0 3 4 رم ص 5 هم َْ

 نيع فرغَي مل َنِإَو «ئثنأ ؤأ ركذل (ٌبَسنلا) :يناثلا ٌعِضْوَملا ()

 تنب هذه نأ أ ءٍنالف َنْبآ اذه نأ َدَهْسَيف دج ؤأ بأ ْنِم ِهْيلِإ بوُسَمل وعم ءاس 0 1 38 هر ةءورهر 2 0 3 هر 6
 هرك هم سام ها ب وكت 5-0 وَ 20 م 17 ا

 انا نإ وي يفر لحم ا نال ءاذك وليف نم هلأ دهس ام زأ «نالا

 تف ل 53 اع ل 6 ا د اها ل 0 13 ا 8

 لَمْ َنْيَئَوَتُمْلا ٍداَدْجَألا ىَلِإ ٍِناَسْنإلا تاب ىَلِإ ٌةَيِعاَد َةَجاَحْلََو

 اَذَكَو ءامالخ هيف مَع ال امم ادلَمَو : رمل ُنْبَأ َلاَق «هيف َحِموُسَف ِةَميِدَقْل
 يف ُبْمّتلَناَك ْنِإَو ءبآلاك ْحَصألآ يف ٌمألا ىَلِإ ٍةَضاقتْسالآِب ُبملا تي م

 . بألآ ىلإ ةَقيِقَحْل
0 

 اذِإ نّيَعُم ِكِلاَمِل ِةَفاَضِإ رْيَغ ْنِم (ُقَلْطُمْلا ُكِلُمْلا) :ُتِلاَثلَآ ٌعِضْوَمْل ()

 . « سئخ 0 خلا ٍضْعَب يف 600(



 6١م١ نيب رّشلا بيطخلأ ٌدَمحأ نب دمحمل

 مام م ده دع اعاده ا. رام د. نو اعاد. اه ده هو هو ده دق هاه ف هاه دو هاه فاق هدف هو اة عاف هاف فاه و و ده افق واق اه اع اهلاو

 مه

 و لآ نم َىَقَبَو قةَضاَفِتْسالأِب َتْينَت دْدَم يِنَّلأ روم َنِم هنأ , هزله : : هيَ

 َوُه امك ُحاكلاَو 4 ُفْقَوْلََو فلول قيل :ةَضاَقِتْسالآِب ُتْيْدَت ص يلا

 َءاَقِإ َرْسَع اَهْنَّدُم تَلاَط اذ ٌةَديَوُم هو اَهَّنَل :بيِققَحُمْلأ َدْثُع َثَع + عسل

 كْشَي اَلَو ٍقَضاَفِتْسالآب اا ىلإ ةَجاَحْلأ ِتّسَمَف ءاَِاَدِتبآ ىَلَع هبل

 هلأ َيِضَر َةَمِطاَف َّنَأَو لي َىّبلأ جْوَز اَهْيَوبَأ ْنَعَو اَهْنَع هلأ َيِضَو َةَسِئاَع َّنَأ
 . عاَمَسلآُرْيغ َدَنَتْسُم َدنَسْسُم لَو ولكي بلآ َتْنب اَهْنَع ىَلاَعَ

2 2 

 . هلضأ ىَإ ِرظَلِب َوُه فْقَوْلا يف َرِكذ اَمَو
 ًطوُرُش َةَضاَقتْسالِب ُتْيْنَي ال :؛هيِواَتَق» يف ُيِوَوتلآ َلاَقَف ُهَطوُرُش اَمَأَو

 دعم تاَهج وأ َنيِيعُم وَ ٍةَعاَمج ىَلَع امقَو َناك ْنِإ لَ .ةليِصاَقَتَو بقول

 ةَفِرْعَم ْتَرَذَعَتَو ءالَنَم َةَسْرْدَم ىَلَع وأ قّيوَسْلِب ْمُهَنْب ةَلَعْلا تّمسق

 ىَهتنَأ ٠ كجلاسم ارز اهي لا فلا فرص .طوُرّشلا

 طودّشلا َّن ب قبح مالشلا أ أت لع ا لح جول

 فقولا لأ داعش يف ارد نو اهي تبي ثبتي مل دم اهب َدهَش نإ

 ٍةَضاَفتْسالاِب تي تي اًممَو . فأكل صاح عجب «تَعمْس

 أ



 ١ عاَجّش يبأ ٍِظاَمْلَأ لَح يف غافلا » 0

 23( م 2 4 ل 2 مسار

 اومَعلا لُيق هب دهش اَمَو « ةَمَجَرتِلاَو

 ِرْهَمِل ٌعِجْرَي لب ٠ اهب َقاَدّصلأ َتْبثَي ال ةَضافِتْسالاِب غاكنلآ تقَكي ْثْيَحَو

 َنوُوُقَي َساَّتلآ ُتْعَِس :َلوقَي ْنَأ ةّضاَفتْسالاب َدِحاَّشلا يِفْكَي آلَ ءِلْيِمْل
 أ ُدَهْمَأ : ُلوُقَي لب ءاَهْيَلَع ةّيِتَم ُهُيَداَهَش ْتَناَك ْنإَو ءاَذَك
 أدب َرَص ْوَلَو «ساَنلآ نم َعس اَم فال ْمَلْعي دف هال ؛كََم

 نم ْذَحْؤُيَو ءٍقَداَهَشلب همْزَج دعب ٌرِهشُ ُهَرْكذ َّنَأل ؛ٌمَصَآلأ ىَلَع ُهُنَاَهَش

 : ةاَهَّشلآ يف ٌدُكَرَت هِرْكِب َرَهَظ اَذإ اَم اَم ْىَلَع اذنه ُلْمَح ٍليِلْعَتلَ

 وكي نأ هَل َسْيَلَو كهاَظ َوّهَو ُهنَداَهَش ْتَلبَق ٍلاَح ِةَياَكِح وأ ةّيوُقَتل

©. 
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 ّح ١
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 ها ص ريب النام 8 7 سم مسرب اسس هى م سو 00

 ةَداَهَشلَأ ىف طَرَتْسُي ُهَنأ ََم اَمل ءاَنالف ىتغأ اَنالف َّنَأَو ءاتالف ْتَدَلَو ةتالف َّنأ
 0 م ل صم 3 ى- 0 08 م موي<7 هم س مور< ه7

 دْئَسَي يِتلآ ةضافتسالا طْرَسَو «ٌعْمَسِلَأَو ٌراَصْبِإلا لؤقلابو ءٌراَصْبِإلأ لغفلأب
 و 3 - سام هر- ما 007 . رو 7 هم

 ْمُهَقفاَوَت ْنَمْؤُي ريثك عْمَج ْنِم هب ِدوُهْسَملأ ٌعاَمَس هب ٍدوُهْشَمْلَأ يف اَهْيلِإ ٌدِهاشل
 هن ص رك مَ 3 ا 1 ل هر 20002 هو 2 وه 6كم 72

 0 مرسي نوما نلار مايا عت نكي بيكا ىلع

 إو «نيقتيلأ ٌداَمَتْعَأ ٍةداَهسلأ يف لْضَألا أ َّنأل (َةَضْوَرلَأ١َو «حْرَّشلأ» يف

 0 بَسَح لعن بَ نط ىلإ نإ وُلِدَ هنَع لَ
8 

 عام عن

 : اَنَلَقَو امرت ٍيِضاَقْل ُهَدَحَنَأ اَذِإ (ةَمَجّدَتلآ) : ُعباَرلأ ٌعوْضْوَمْلا ()

 ىف ظْفّلل ءيسْفَت َةَمَج لأ َّنآل َّس ءاّهيف ُةَنَداَهَش لّبقتَف خصال َوْهَو ءهِزاَوَجب

 .ٍةراَشِإَو ةَئياَعُم ىلإ جاَتْحَي
 و
 خسنلآ ٍضْعَب يف ُطِقاَس (َمَعْلأ َلْبَق هب َدِهَش اَمَو) :ُهُلُوَقَو َّدَع ْنَمَف اعلا

 هشام .سا ىهسش 4.35 ماس سس علا م تك رسل ل ل عكر
 . ٍنتملأ خّسن ضعَب يِف طِقاَس ١ ئمعلا لبق هب دهش اَمَو » : هلؤق 2000



 هه ص يأ هادو

 ١ ورام ينيبرّشلأ بيطحلا ٌدَمَح نب دمحمل

 نإ 21

 . طْوبضَملَا لَعَو

 « اًعفن هسفنل ٌراَج ةَداَهش لّبقت الَو هد هل اع داعم ثني و

 ل م ل تقلا يضوزخ ل رجا * ب: ايف ةداَهَش َلكَحَت و

 داكدإل يلو شالا يف رت كَل ُدوُهْشَمْل أ َناَك نإ ُهَلَمَحَت اّمب َدِهَش

 اذَكب ٍناَُف نبأ ناقل هَ ٍناَلك َنبآ َناَُف نأ ُدَهْسَأ :ُلوُقََم ءاَمهْيَلَع ِةَداَهَّسلا

 - 2 8و 2 يا

 اثلا يف 'ةضؤ ل لضأ» يف هب َحّرَصَو لوألا يف ُيِشَكْرَزل

 س هةر

 ىلَع) ُهَلَمَحَت ام اَم َمَدَقَت ام ىَلَع واس وأ ٌنسِماَخْل عضْوَمْل )و(
2 

4 

 لَم ذأ قت وأ قالَ ٍوخَب ِِندُأ يِف ٌصْخَش هِي نأ ُهَدْنَع (ِطوْبْضَمْل

 دَهَْي َمَح هُطِبْضَيَو هب ئمغَألا ليف ٠ ءبَْنلَآَو مْسالآ فوُرْعَم ٍصْخَشِل

 نأ ملهلا لوُصحِل حبحّصلآ ىلع فته هب ٍضاَ دي هن َعَس اَمب هَْلَع

 َنَأَلَو .ةَروُرَضلِل اَهِتْوَص َْلَع اًداَمتْعأ ُهَبَجْوَر أطَي ْنآ ُهَلَو هْيَلَع ُدوُهْسَمْل

 . نطلب ٌروُجَي َءْطَول

 امل اًهالخ ءاَمرْيَكَك اَهِتْوَص ىَلَع اًداَمِتْعأ هِتَجْوّر ىَلَع َدَهْشَي نأ ٌروُجَي اَلَو
 .َكِلْذ ىَلَع ًداَمِتغأ اهْيَلَع هِيَداَهَش لوب ْنِم ئيِعَرأدلا هن

 َناَكَأ ٌءاَوَس ِهِدْبَعِل ُهْنَداَهَش ُةَرْبَف ء(اَعْفَن هِيفَتِل ٌراَج ٌةَداَهَش لَبقُت الَو)



 أ ّلَح يف ُغاَْفإلأ 0

 اًرَّرَض اَهْنَع عِفاَد الو

 صقش ِءاَرِشِب َدِهَش ول مَعَ ؛ ةَعْلَع هيف ُهَل َّنَدل ِهبتاَكُمَو ل مَآ هَل اًنوُدَأَم

 ُهَئَحرَت قرت مَل نإ تْيَم هَل ميرَغِلَو ؛تَلق تاكل ٌةَعْفَش هيفَو هيرتْشُمِل

 ةَبَلاَطُمْلا ِهِسْفَنِل َتبنَأ اًْيَس مِِرَعِْل َتَبن نأ اذ هَنأل سلف ٌرْجَح ِهَْلَع وأ ُنوُيدلأ
 ٍلْج ِنوُدب ْوَلَو «ويف لكَ ذأ ّي ِْصَو ؤأ لَو َ داي اشنأ ةئاهش رو ٠ هب

 هنأل ءِءاَرْبِإ ؤأ ادب هَنَمَض ْنَم ةَءاَرَببَو يفْدَصتلأ َةَنَطْلَس ٠ هسفنل تبثُي

 َناَك َتاَم ْوَل ُهّنَأل أل ءاَهِلَمِْنأ لب ْيَرَوُم ةَحاَرحبَو هيف نع مرا مق

 ٍلاّمِدْنالأ أ لبق ِكلاَمِب حيِرَج وأ ضيرم هَل ِشوُوَْمِل َدهَس لَو كل شل

 ِتْوَمْلَل ٌتَبَس ةحاَرجلا َّنأ اَهَلْبَق يِتَلَو هذه َّنْيَب َقْدْمْلَأَو .ةنداَهَش ْثَلبق

 ِهلاَْمَأَو َكِلَذ يف ٍةداَهَشلآ وُ عم َجَمْحآَو ٍلاَمْلا فالخب ِهْبلِإ ّقَحْلِل ٍلِقَلآ

 ٌةَلِصاَح هب ةييدلأَو ١ :ًةيكلا /ورقبلا ةررش 1 4 وام الأ َقَدَأَو » : لاحت ه هلؤقب

 (ٍليِساَرَمْلا» يف ٌدُّواَد وُبَأ] (نيِنِظ لَو مُضَخ ةَداَهش لَبقت ل : هك ِهلْوَقِبَو 8

 : مُقَر 3759/4 َةَبْيَش يبأ ُنْبَأَو ؛50344 :مُقَر 301/٠١ ْنَقَهَْلاَو ىدح :مُقَر ىدحر)

 : يأ .(اَهْنَععِفاد)ُةَداَهَش بع (ال) اذنه (و) دهيم : يبطل ؟[؟ ا

 أ َطَح ْنِم توحي لق ِدوُهُش يقف ةَقاَع ٍَداَهَشَك اََرَص) ءهسفن ّْنَع

 مهنا هْيَلَع َرْهَظ َرَخآ ِنْيَد ٍدوُهَش قْسِفِب سِلْفُم ِءاَمَرُع ِةَداَهَشَو ٍدْمَع ِهْبِش

 .ِةَمَحاَرُمْلآ َرَرَض اَهب َنوُعَقْدَي
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 دب
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 م ام ادن د. د. اهو ما. او د. ده اشو د. ا. هاه وام دع دعاه هو اف اهدا. هاو ها. ةده اه هاه د فعاق عداه اهي هاو هاه اة اهو اه هاه هاو

 ما هن 1 5-7

 ط ضو طلع َلَداَعَت و كِل 7 مَلسَي 9 اح نك ءاَعْطَق ُةْبَداَهَت

 دَهشمسُي ذأ لب اَهشب ردا قاَهش الو طلع بَ نعت ه را

 00 ور لا

 26 ينل أ

 ٌمْوَق يت أي مث «مَهَنولَيَنيِذلآ م مهول َنيِذَلأ م * يِنرَق ٍنوُرَقْلآ ُدْيَح» :َلاَق

 ص ميسم ُرْبَح اَمأَو ؛ْمهَل ٌمَدلآ ماَقَم يف َكِلذ َّنِإَف «َنوُدَهْشتْنُي الو َنوُدَهَْي

 ١1[ 4 :مكَد .:؟ا7//: ٌدَمْحَأَو ؟89 و اال /ا/ ميِئاَسْنلََو ؛ ٌحيِحَص

 8. عم

 ؛؟؟90 :مَقَر 041/4 ُيِذِمْرَتلَو ؛8097 :مقَر 5*2 /* َدْواَد وُبَأَو ؛1719 :مَقَر "45 /]

 :مَقَر ءال١٠٠ /؟ ٌكِلاَمَو ؛0079 :مَقَر 247١/١١ َناَّبِح ُنْبَأَو ؛779١1 :مَقَر .19 /ه ُدَمْحَأَو

 ١ © مُقَر "54 /4 قاّزَيلَأ ُدْبَعَو : ١5001 مقر 2444 /" «ئربكلا» يِف َُناَسّنلآَو ؛ : 1074[ :
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 ىَلَع ل فخم هاهي نأ لب هداه يني يذل ٍدوُهشلا ِرْيَحب مكريخأ الأ

 لبق ٍرْجَألأ ُْبَلَط َوْهَو ءباّسِتْخالآ ّنِم م ٌةَدوُحَْأَم َيِهَو قَبْسِحْلأ ِةداَهَش

 َيِهَو ال ْمأ هْيَلَع ِدوُهْشَمْا ةبْيَغ يف ْتَناَكأ ءاَوَس ال ْمَأ ئَوْغَد اَهَقَبَسَأ ٌءاَوَس

 ةَضَحَمتْمْلا ئَلاََت لآ ٍقوقُح يف ٍةقباَسلآ اَهِطوُرُش يِف ِتاَداَهّشلآ نم اَهِرْيمَك

 ءدكَوم قَح هيف لَن لل مَ اكرم َدَهْشَي نأ ٍمْوَصَو ٍةاَكَزَو ة ةااَصك

 أب ئَلاَعَت ل ّدَحَو اَهِئاَضِقْنَو دع ِءاَقَبَو ٍصاَصِق ْنَع ِوْفَعَو ٍقْنِعَو قالَطَك
 5 2 همم 2 نا 7 4 مرق

 ٍناَصْحِإَو هيف ةَحلْضَملا ئأَر اذإ ُهرَتَس ُتحَيْسْمْلاَو «كلذ بجوُمب َدَهْشَي
 2 و 2 22 و و 1 سا 8 7
 -ّ رس 20 007 و ساس د | مساوي هايس مه اع .٠ 9. رلرس رس لح ص ل رس
 ٍةَيِصَوَو بسن توبثو ٍةَرهاَصم ميرختَو مالْسِإَو رفكو غولبو ةَرافكو ليدعتَو



 ١5 عءاجش رَأ ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌغاتفإلا» «

 مان اعاد. اناث. ناداه د. هاف د. د« عاق د. ا. و دس هده م سه اه هاه د. ده ده ماه قادوا عاود سه ده و هادو. واه عداها. ا واهلاه

 هب ىف اموت ُلُخْدَيَ املا هَل سر أ دَلَو ءاَمُيْدَهج  ْتَمَع اَذِإ ِمْقَوَو

 لَو اَيَلَع لوتس ِءََمفْلا مث هالو ىلع اراد فَ فق ا هنأ نم يومَ

 ْتَلِبق اََيِفْقَوِب هدالؤأ ٍضارِقْأ َلْبَق َةَبْسِح ٍناَدِهاَش َدهَشَ ءاَموُكّلَمَتَو

 نيم ءاَمُهُتِهِج ْتَّصْخ ْنِإ ىاَرَقْفْلا ىَلَع ُفْفَو ُهَرْخآ َّنأل ءاَمُهَتَداَهَش

 0 2 نسا الدوس ص هل 2 ع 2 هوس وع -

 َدَحَو ٍصاَصِقلاك َنييِمَدآلا قوقخ «ىلاَعت هللا قوقحا :ب َجّرْخَو

 ُدِماَسلآ ُهَمَلعَأ هب ّقَحْلا ُبِحاَص ْمَلْعَْمَل اذِإ ْنكَل يِراَكألاَو عوُبْيْلَو ِفْذَقْل

 ائوْغَدلاَدَْبهَدِهَْ دل هب

 انف َّنَأ ٍناَْثأ َدِهَش ولف ءاَمْيَلِ ةَجاَحْلأ َدْنِع ةَبْسِحْلآ ُةَداَهّش ُعَمْسُت اَمنِإَ

 ُهَنِإ :الوقي َّتَح بنكي ْمَل ءعاَضَرلأ َّنِم ةنالف وخأ ُهَنَأ ؤأ فَدْبَع َقَتْع
 اًهَحاكِن ٌديِرُي هنأ وأ هَقرَتْسَي ََ ع ًَ 8 تور

 ريق 24 5م ا 1 ل 2 هس عش 35 هلو أ يكرس 1 م 0
 نحن نولوقُيَو يضاقلا ئلإ نوئيجي دوهشلا نأ َةَب لا ةداهش ةيفيكَو

 يت دع هم - كر 2 0 0. - ع 2 027 ا

 نالف :اولاقَو اوُءَدَتْبَأ ٍنِإَف ؛ِهْيَلَع َدَهشتل ةرِضخأف ءاذكب ٍنالف ىلَع دهس

 ؟اًماَوْعَد هيف ُعَمْسَت ْلَه .ةَبْسحلآ ٌةَداَهَش هيف لَبَقَت اَمَو «ةفذق ُمهف «لونز : 0 ؟- همر 0 و 09 7 هه 0 مام 8 08

 ُماَمِإلآ ُهَبَسَنَو ٌّيِوْنْسإلل اَعَبَت يِرْقُمْلا نبأ ِهْيَلَع ئَرَج َرَج امك اَمُهُوَجْوَأ ِناَهْجَو

 مل ٌقَحلأ ُهل ْنَمَو هب ِدوُهْشَمْل يف يِعَْملِل َقَحال هنأ ؛ عمت آل َنيِيِقاَرلِ



 ١ م1 ىنيِبرْشْلا بيطخيلا ٌدمحأ نب دمحمل

2 

 ٍرْيَغ ىَلَع ُهَلْمَح ُبََِو ْعَمْسُن اَهّنَأ : : ينقلب ُهَحجَرَو ين ا

 . ىَلاَعت لأ

 ملأ ٍدوُدُح ٍضْخَم يف لإ ٌعَمْسن اّنِإ : لق «َنيرخأتمْلا ضن لصف اَذَِو

 . ىَلاَعَت



 ّيريا١ .ير» لج

 صييور»» مد صج
 « عاَجش يبأ ظاَمْلَأ َلَح يف ٌعانقإلا ١4

 .ذ م ريب جس

1 00 

 قتعلا باتك

 َقَبَس اذِإ ْسَرَفْلا َقَتَع ع مِهِلوَق ْنِم دوُحَأَم :ةَعَل َوُهَو ءقاَتْعِإلا ىنْعَمب

 َصلَخَت َّقّرلأ َّنِم كف اذ َدْبَعْلآ َّنَأَكَت َلَفتْسآَو َراَط اَذإ َحْرَفْلأ َنَتَعَو
 هس

2-9 72 9 

 . ئلاعترن ىلإ نق كلام ىلإ ال يآ نع كمل اَعْرَشَو ؛َلَقَتْسُأَو

 أ ِناَهْجَوَف ُهلاَسرإ َداَرَأَو اًرتاط َكَلَم ْوَل : َيِعِفاَرلآ نَع (اَياََحْلَأ

 ةروش ٠.1 4و كَم » : ىلع هلق عامجإلا لبق هيِعوُرْشَم يف ُلْصَألاَو
 ٌةَروُس 71 © َِيلَع ُدَّدلأ مَن ىرَلل ل لوس لوقت ذإو © : ىلاَعَت ُهَلْوَقَو ١١[ :ةيآلأ /دكبْلأ

 ٌةَرروُش 714 هَل 6 َتَمَسَنَأَو# : :مالشإلاب : ْىَأ للا :ةَيآلآ /باّرخألا

 ا

 ٍعضْوَم ريغ يِفَو . نوئشَممْلا ُهَلاَق امك قتعلاب : يأ 0-00 كا /بازخأل
 : ُةيآلأ /ةَلداَجُمْل ةَروُس ه8 95 :ةيكلأ /امّسلأ ٌةَروُس :] # ٍةََقَر َررَحَسَه #

 :مُقَر 211437/7 دِلْسُمَو ؛58ا/ :مْفَر 3475/5 ٌيِراَخبْلا نيج يف

 :مقَر 459 ١/ ُرَمْحَأَو ؛ ؛ بيِرَع حبِحَصُنَسَح : :َلاَقَو ١94١ :مقَر 21١4/4 ٌيِذِمْرْتلأَو 94

 لب هلل َقتغَأ ةَِوْؤُم ةَبَقَر قع نم : مهو 2181/٠١ َناَبح ُن و ؟١44

 نسا يِفَو ؛«حزَمْلأب جملا ىَّتَح انآ َنِم ِدِئاَضْعَأ ْنِم اًَوْضِع اًهْنِم ٍرْضع
 هم د د هذ هو

 تناك ةنِمْؤُم ةَبِقَر قتعأ ْنَم١ : لاق لي يبل نأ [موكت : مقر 2370 /4] «ٌةٌواَد يبأ هةر

 َكَلُم َّنأل ءِنيَرَبَخل ٍنْيَذَه يف ٍرْكَدلآب ُهَبَق ةَبَقَدلَأ ٍتَّصْخَو ؛«راثلأ َّنِم ُهَءاَدِف

 يف ٍلْبَحْلأب هَ ةَباَدلأ ُنسبْحَت امك هب ٌنسبَتحُم َوُهَف هتَبقَر يف َلْعْلاَك َقيِق ق َدلَأ دّمَّسلَأ



 ١4 ٌقنيِبرُصْلا بيطخلا َدَمحأ نب دمحمل

 . هكلُم ئِف "”رمألآ ٍزئاَج ِكِلاَم لَك ْنِم ُقْيِعلآ ٌحِصَيَو

 لَتَح» :ُهَلْوَقَو ؛ُهْنَبقَر هيف ناك 2 َلغْل كلذ نم ُهَملْطَأ ُهَفَبْعَأ اذِإَف ءاَهِقْنُع و مام
 نم ٌففِلَيخَي دق ُدَق ُهَّنَأل اَمِإَو ءٌششحاف هيد نذل اَمِإ ٍركَذلَأب صح جزا قل

 0 ل 4 71 3 3
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 َةَنَس َنيْئِسَو اثالث َشاَعَو «َةَمَسَن نيم َنيَِسَو اَناَكَت هِي لأ َقتْع :ٌةَدِئاَف

 ؛َكِذَك ْتَشاَعَوَنْيمِسَو اع اَهْنَع ىَلعَت هلأ َيِضَر ٌةَسئاَع ٌةَدّيَسلأ ِتَقَتْعَأَو

 0 اَقْلَأ َرَمْع نبل ُدْبَع َّقَتْعَأَو

 نّمْحَولَأ َدْبَع َقَتْعَأَو يفآلآ ةناَمُ مي يف ُي ُيريْمجْلا عاَركْلأ وذ ّقَيْعَأَو

 . نيمآ ْمُهَعَم اَنَرْشَحَو ْمُهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَر افلأ َنيثالث ٍفْوَع 0

 وع ميس لس وذ 4

 ةفيِصَو «ٌقيِتَعو نغم :ةناَ هناكَ
 (ِكِلاَم لَك ْنِم ٌقْنِعْلا ُحِصَيَو) :َلاََه ءِلَوَأْلا نُكولآ يف َعَرَش ْدَقَو

 ْنِمَو ؛ ِراَبْخُم ءالَوْلأَو عّرسل ٍلْهَ .(هكَلُم يف فّرَصَتلَأ ٍرئاج) ٠ بو

 او ذاب ِتِلَمِرْيَغ نم حِصَي الف كيلو : ْتَمِرَ اك يف يلو وأ, كو

 . سل وأ هقَسب لَ روُجحَمو ٍنوُئَمو ْيِبَص ني ٍفْوصتلأ قلم ريغ نم

 6 يف نحب هاَركإلأ ُوَوَصتيو (َقَح ٍرْيَغب ؛ هَركُمَو ٍبتاَكُمَو ٍضُعبُم ْنم ال

 ىَلَع ُهْؤالَو ْتْبَْيَو اًيبْرَح لَو ٍرِفاك ْنِمَو َناَرَكَس ْنِم خِصَيَو .قثعلا ٍطْرَشِب

1 

 ) )1١خّسْتلأ ضْعَب ب يف : ١ يفُّدَّصَتلَأ ُرْياَح ( .



 ) بش يبأ ِظاَمْلآ َّلَح و ِك 084١و

 ,ك0 ثمل م

 قثملأ حْيِرَصب ُعَعْيَو

 - و َُ 02 2 1 هر ياش

 نع ُحِصَي الو ؛ٌملسأ مث اَرفاَك وأ اَمِلْسُم قت ءاَوَس ءملْسُمْلا هقيتع

 . نوبل يتب قَح هب لطي َكِلذ َّنَألَو ِكوُلمم يع هّنأل ءيفوُقؤَم
 ٍةعِْوتلآ نم هيف اَمِل ريباك ءاَهْيَعَو عوولآ فحم مصب ةَفصب اَْلَعُم حِصَيو

 . لقلب هيف َعوُج هلآ ِكِلْمَي أ ةَفِص ْىَلَع قاتغإلا َقَلَعاَذَِو ؛ة ةَيْرَفْلأ ليِصخَتِل

 . ِهوحَنَو لاك فُوَصٌتلاب ُةُكْلْمَيَو

 ِتْوَمْلا دعب ِةَفِص ىلع ُهقَّلَع ْوَلَو ُةَفْفَصلآ دعت مَل ةاريشآ هن ُهَعاَي ْوَلَو

 . ثيقأَتلا وُهْلَيَو اقوم حِصَيَو ةَفّصلا لعبت مَ ديَسلآ تاَم م

 يقنع ُْيَغ مآل وح هب َىلععَي آل نأ هيف طرشي «قيتعْلا : يناّثلأ ٌنكّلأَو

 ىَلَع ٍنْهَرَع «َكِلَذ هب َنّلَعَت ام يفالخب ءِرْجَومَو ةدلْومسُمَك كعب مَ

 ع

 ملل هم مل ا و” م

 ٌففِنَصُملأ ةْركذَي نَل نكّدلا اذلَهَو

 اَمِإَو ٠ ررص اَّمِإ :َّيِهَو .ةغيصلا وهو «ثل أ نكّرلا يف رس مت

 وعم ََء ٠ م 02 رص هي 8 د همر 07

 .ذفني :ّْيأ ء(ّقَتِعلأ ٌعقَيَو) :هلؤقب ٍلَّوألا مْسِقلَأ يِف َعَرَش ُدَقَو ؛ةَيانك

 ذأ ٌنَيْعُم أ قيتَع تنك ءاَمُهُدم ف َصَن اَمَو ( ريرختلاَو قثعلا) ظْفل (ديرّصب)
 وأ قتعم وأ قيتع و اريرخااو قبح رص

 يف يوتَسَيَو ءِنْيَررَكتم ساو ِنآرْقْلا يف اَمهِدوُروِ َكْنرَوَح ذأ ٌرَوحُ

 450/1 ُيِذِمّتلآ ُهاَوَر اَمَك دج اَمُهَلْزَم َّنأل ءُبِعَلَاَو لِ

 هَجاَّم ُنْبَآَو ؛1154 :مُفَر 769 /؟ َدْواَك وُبأ] ُةُرْيَغَو [ٌبيِرَغ ٌنَسَح

 ه1 7 ه كم وير 0200 هما 5

 . « قثعلا حيرَصب قع ُمَمَتَو ١ : خّسْنلأ ضْعَب يف . هنّوكي 0:



 0١ ينيبرّشلا بيطخلا أ َدَمحأ نب دمحم

 مس ةرص - 2

 يني ثيل هيف يا لاق ا فاجمم هلو َنينَدَمْلا تاقث ْنِم َكَرْذَأ نبأ َوُه اَذُه بيبح نب

 .[كَرْدَأ ِنْب بيبح َنْب ٍنِمْحَولآ َدْبَع

 ِكوُكْفَمُك نم َفَدَصَت امو [1 :ٌةيآلأ /ِدَّلبْلا ٌةَروُس ٠١1 4 ٍةقَ ُ كف # :اَذَكَو

 . ٍنآْرقْلأ يف يف هِدوُرْوِل حَصألأ يف ٌحيِرَص بقول
 د6 داع

90 0 

 اي: ال َلاَقَف يغب ْتيْمْسَف رع اتاك َلْبق هيمأ ْمْسآ َناَكْوَل : حور

 ٍلاَحَل يف اَهْمْسآ َناك ْنِإَف «ٍميدَقْلآ اهم ءادَّنلآ ٍدِصقَي أ ْنِإ ْتَقَتَع ! هر

 . قتلا َدَصَق نإ الإ ْقِتْعَت خل َةَرُح

 6 ا
 انا

: 
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 57 كو اري لي ل٠ لتقل نب ” اًرُخ َتْدَر
 : هِدْبَعَل لاق ْولَو . نْيَحْيَسلَ مالك ئَضَتَقُم َوُه امك ؛ َكِلْذَكَف .ةلآ َكقتغأ زأ

 9 امك ُدَِمْلآ َكِلذ قي ْمّل هَل َرَحآ دبع ىلإ َراَشَأَو ءِدبَعْلآ اذنه َلِْم ٌر نأ

 :َلاَق ْنَِف ُبْطاَخُمْل ٌقِتْعَيَو هن تنميل ةَفْصَ نأ : وتلا لعب

 يونس لاق َنِإَو ؛ يَ ُهَبْوَص ص اَمَك اَكَنَع ءِدْبَعْلا : لقي ْمَلَو ءاَذنَه َّلْثِم

 َقَبَع ُخ يِدْبَع نأ ُمَلعَت َتْنَأ : ٍلْجَرِ ُدّيَسلآ َلاَق ْوَلَو . طقَف ُلَوَلآ ُقتَْ امن

 وأ ُنَظَت َتْنَأ :ُهَل َلاَق ْنِإ آل ءهتيَرْخِب اًمِلاَع ُبَطاَخُمْلا نكي ْمَل ْنِإَو هِراَرْفإِب
ًّ 

 ه#ذ



 ةّينلآ َعَم ةَيانكْلأَو

 نم مق اك ؛حئاَرَصلأ ِرئاَسَك هعاقيإل هين ىلإ ُجاَنْحَي ال ُحيِرّصلأَو .ئَرت
4 

 ُعقيَف َرَم رم اَمَك دج ُهَلْزم َنألَو قّينلآب هِتيوَْتِل خشي ملف «يقالطإلا دنع هي

 َجْوْخَيِل ُهنم َّدْب الق ةانغَمِل حيِرّصلآ ُدْصق اًمَأ ؛ُهَعاَميِإ ْدِصْقَي دِصقَي مل َن ْنِإَو قتل

 .ُانْعَم ٌفرْعَي ريك 1و قيعلاب ظْملَت ٌِمَجْعَ

26 3 

 ذيل
 1١

 اًضْيَأ قمل ُعَمَي (3) : ِهلْوَقب ٌةياَتكلأ َرُهَو ءيِناَنلأ مْسِقْلآ يف َحَرَش م
 .َكِيلَع يب كم ال : وفك «هَريَخَو قنا َلَمَتخآ ام :َوُهَو ء(ةي انا ب

 :ةَبِتاَس َتْنأ «َكِيَلَع يل هَ ةَمْدَخ ال ءَكيَلَع يب ليس آلا َكْيَلَع يِ َناَطْلُس ال
 رذاَمراَمْإل ءكْنَع يِمْكُح وأ يِكْلُم ْثْنَدَأَك ؛ كِل َوْسَنَو «َىَآلْؤَم َتْنَأ

 ص

 ْيَأ ب مهاه6 1

 33 «(ةّيلآ َعَم) : ُِئَصُمْلأ َلاَ َكِلَذِلَو ريع لا تخآ َعَم كلم هلا
9 

 هين ني دب كك ويلا يَ اًهلاّمتخال .ةنيرق اهب تتح أ نق 2

 كن دي اج 9

 يف تم اَنْ نار لِ يلب يأ نأ
 أ

 ِناَهْجَو ؟آل وأ هيك َوُه لَه ! يِدّيَس اي :هدئَعِل َلاَق ْوَلَو «ةّياتكلاب قالّطلأ

 لس يت سل ع 9 02 ملح قيام 2 2 006 وك عا سمس يدرس أ

 3 ؛ٌرِهاّظل َوْهَو «يرقُملأ َنْبَأ ْيَلَع ىَرَْجَو ا ا مامولا َحَجَر

 هيف َنْيَلَو ءِلِزَْمْلآ ٍريبْذَتَو ٍدْدؤُسلَأ نم ةنآل اوغَل هن ص ٌيَلاَرْعْلاَو يضاقلا

 1 01 ع 3 2 هر ىلابأ و 5

 53 ةياتك َةَياَِك وأ ْثَناَك َةَحيِرَص ٍراَهِظ أ قالَط ٌةَعبِصَو « قتعلا مخ

 يا . ا ١ 5 5ك «كّمحَر ىرئتسا وأ ءَدَتْعَأ : : ِدْبَعْلل هلوَق فالخب «هيف ٌحلاَص



 ١و ينيبرّشلأ بيطحلا َدَمحأ نب رب دمحمل

 ص ١و2 5 سا هو مم سهر همه كير

 هَل اًكْرِش "'َقَتْعَأ ْنِإَو ٠ يوجب نع قلع دبع نضنب نأ اذ
 هم 6م 6 ماس لس يع مري لم دىعال مدام

 « هيِقاَي ىلإ قتعلا ئَرَس ٌرِسْؤم وهو دبع ْيِف

 ٍريِكَذَب أطَح ُْدْضَي لَو هاَوت ْوَلَو تملأ هب دمي الق ؛ٌُخ َكْئِم اَنأ : هِقيِفَرل وَ
01 

 ]ع يع 2 يع م م
 حيرَص ؛رح تنأ هتَمَأَلَو «ةَّرح تنأ 0 هعل هل“ «ٌثينات وا

 ُكِلاَمْلأ (َقَبْعأ اَدإَ) :َلاق امك يقل نم م ِءْزْج ىلإ قيعلأ ةَفاَضِإ حِصَنَو 200

 يف ه هريظتك ةَياَرِس (ةُعيِمَج قت َقَتَ) برك ُهْنِم عِئاَش وأ يك يع يعم (ِلْبَع ضْحَب)

 قتغأ لجون 410١ :مفذل ٌيِاَسْلآ َوَو امِل هوغو رسوم اَوَسَو يقال دَّطلأ

 هلل َنِمْيَل١ :َلاَقَو ُهَقْتِع َداَجَأَف 2 يل َكِلَذ َرِكذَف ملغ نم اًصقش

 ْنِإَه) : هلْ ُهَرَكذ دق ِهِرْيعِل هيِقاَب ناك 1

 ناك اوس .(يبَع يف هلل اكرتشُ اًييصن : 0

 ناك اَذِإ اذنه ؛ «ٌكيِرَش

 .ةمقلا هدأ لع وري نب (ديقاب ىلإ) ب طلت هب

 الِضاَف ءهكيِرَش ةّصح ِةَميِقب اًرِسوُم َنوُكَي نأ اًرِسوُم هنْوَكب ُداَرُمْلا : هيب

 لت بز حقو ولو همز يف طل نم تو نو نع لي

 عاني اَم كك َكِلَذ ىَلِإ ُفَرْصُيَو ؛ِسْلَمْلأ يف َقَبَس اَم ْىَلَع مْوَي

 . « َقَبَع ١ : خَسْنلأ ضْعَب يف 00(



 نذل «قاتغإلا موي (ِهكيِرَش بيِصَن ةَميِق) ةَياَرّسلأ ِدَّرَجَمب (هْيَلَع َناَكَو)
 2 0 ع

 بيصن نم هب َرَسْيَأ ام ئلإ | ئَرَس ِهِتّصِح ضختب َرَسْيَأ ْنِإَف .يفالثإلا ْتْقَو

 . هكيرش

0 

- 

 0 ماس <

 لسمو ؛؟؟5759 : : مقر مق /3 ُيِراَخْبْلا (ِنْيَحِبِحَّصلَأ» ٌرَبَخ : َكِلُذ يف ُلْصَآلَآَو

 045 : مقر 0309/8 ٌيِذِمْرتلاَو ؟٠894 :مُقَر 714/5 َةُواَك رُيَلَو ؛1١195 : مقر 233/7

 ؛1578 :مُقَر 444/١ هّجاَم ُنْبَأَو ؛ 5594 :مقَر 2319/1 ٌنَئاَسَنلآَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 مث 16١« /9 قرّر ُدْبَعَو 41557 :مَقَر ءالالا /؟ ٌكِلاَمَو ؛؟ةال :مْقَر 05/١ ٌدَمْحَأَو

 ] اًكدِش ّقَيْغَأ ْنَم) :[048037 :مَقَر ءكا//١٠ ىَلْعَي وبََو ؛ ١ ٌيِعِفاَشلََو ؛ عطب

 نئَطْغَأَف ِءلذَع ةميق يلع دعا موف دعا نمت لتي لَم هَل َناَكو دبع يف

 يِفَو (َّقَتَع عام هن يلع ََتَع ْدَقَف لِإَو ءُدبَعْلآ ِهْيَلَع َن َقَبَعَو ْمُهَصَصِح ٌةءاكَّرش

 ل

 ؛ «ٌقيِتَع َوُهَف ِدْبَعِ ل ةَميِق بَ لام َن اَكَو ِدْبَع يف ُهَل اًكْرِش َقَبْعَأ ْنَم» :ةَياَوِر

 ءهكيِرَسِل كْلُم يِقاَبْلأ لَ ءيِرْسَي ال ُهَنِإَق ءهر ٍراَسْعِإ ْنَع ؛ِِراَسَي يق َرَرَمْحَأَو

 دق َرَسْيَأ مث ٌدِسْعُم َوُهَو َقَتْعَأ ْوَلَف «قاّتْغِإلأ ةلاحب ٍراَسَيْلاب ٌراَِيْغالاَو
 َناَك ْوَل امل ُهلوُمَش ميِوَقَّتل قالطإ ٌةَِضَقَر ؛«ةضْوَرلا» ىف ُهَلاَق امك ميوَقَت

 يف ُهَلاَق اَمَك «َنيِرتكَألا َدْنِع ٍرَهْظَألا ىَلَع َكِلَدَك َوُهَو ءهِرْدَقِب ّنْيَك ِهْيَلَع



 .٠ عه .ءاو اع ده ده 6و م و ا. ع د. او ادعو ا .عاو و واه ه6 و يوي ماها. واف هاه اثات عه هاف ف ده م ده واو دع هاهو دف اه اه اها#

 م

 هب ْئَرتْشَ وَل اَذَهِلَو «هيف ُهَفّدَصت ُدِفاَن ِهِدَي يف اَمِل كِلاَم ُهّنأل ؛ اَدْضْوَرلأ١

 دلو تشم ِكيِرشلأ ُبيِصْن ناك ول امارس نب م مونَْتْسُيَو َّدَقَت ُهَفَتْعَأَو اَديَع

 ضع ْنّمَضَتَت ةَياَرُّسْلَ ل ٌعَصألآ يف ةّياَرِس لق رسعم َوَهَو اَهَدَلْوَبْسَأ

 2 رسم َوُهَو اَمُهُدَحأ امَدَْوَتْسأ ِوَل اميِف ُفالخلا يِرْبيَو ؛َلقنل
2-2 

 ه#

 ْنيْعُي ْمَل يِنْلَأ ُهَّصِح ْنَناَك ْوَلَو ءاَمُهُدَحَأ اًهَقَبْغَأ هَ * نَحآلا اَهَدَلْوَتْس
 م مد وع

 لني .«َةَياَمِكْلا» يف ُهَلاَف اَمَك اَدِحاَو الْوَق اَهْيلِإ ُقْيِعْلا رْسَي ْمَل ةَقوَقْوَم

 راي عم ما لعام ال نات وش

 َقَبغَأ مث هَضِبَفَو قبِقَر ْنِم اًصْفِش هِعْرَفِل لْصَألآ َبَهَو اَذِإ ام : لوألا

 ةَميِق الو ِاَسَيْلآ عم عملا بيِصَت ىلإ يِرْسَيهَّنِإَف وكلم يف يي اَم لْضأل
 ْ حِجاّرلأ ىلَع ِهْيَلَع

 ؛ سلب يِرشُمْلا ىَلع رج مَ يقر نم اًصقش مَ ول ام يو
 طْرَشِب + هيف ٌعوُجُرلأ ُل يِذل يِقاَبلأ ىلإ ي يِرْسَي هن :ٌةَبيِصن عئاَبْلا قت َوَمْعَأَف

 هيف َعجْرَيْنأ لَك اَم َفَواَص هنأ ٠ هْيَلَع ةَميِق اَلَو 0
2 

 ع (١
 "لل عسكا
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 اب

 ساو

42 

 تقثعأو ١ ءاَعَم اًمُهَبيِصَن ْمُهْنِم :م ٍناَنْثأ َىَتْعَأَف ,دئالث نيب قي يقر ناك ْوَلَو

 ٍرِسوُمْلأ اذه ئلَع ْقِتْعي نب مل يذل بيصت مج م كيو ُرَحلاَو عم

 و

 ْنِمُةَبِصَن َقتَْأ اذ هِلاَم ثلث يف لِ ٌرِسْعُم ُضيِرَمْلَأَو ءناَحْيّشلآ ُهَلاَق اَمَك
| 

 هِيَ موف هِلاَم ثلث ْنِمدبَعْلا غيعَج جَرَح نق ِهْوَم ضَرَم يف ُكَرتشُم يقبقَ

2 
 20 ل

 الو يارس الب ََمع ُهبيِصَن الإ حْرْخَ مل نِإَو ٠ ةَعيِوج َقتَعَو هكيرش م بين
1- 

 هع

 َةَمْألَأ رسوُمْل ِنْيَكيِرْسل ِدَحَأ ٌداليَتْسَأ ٍذِئَديِحَو قاتل ةَياَرسْلأ ٌصَتْخَت
22 



 ذوُعتلاب هْنِم ىلْؤَأ ْلَب ٍِقْيِعْلاَك هكيِرَش بيِصَت ىَلِإ يِرْسَي اَمُهَنْيَب ةَكَريْشُمْل

 ٍروُجْحَمْلاَو ِنونْجَمْلا ةاليسآ دقني اذ 'َهلَو ءٍلْوَقْلَأ نم ئَوْقَأ َوُهَو ءٌلْغف ُهَنأ
 و
 . ثلثلآ َّنِم ُةقاَمْعِإَو ءِلاَمْلأ سأَر ْنِم ضيرَمْلآ دالي دإَو ءامِهَقْتِع َنوُد ِهْيَلَع .

 نإ ْمَعَن . علك ُه :اليتسأ يِرْسَي الق ٠ ٌرِسْعُمْلا (ِرِسوُمْلا» : :ب َجَرْخَو

 ينلأ ةيراجلا : لوتس ول ا * اطرس هير الضأ ةلؤتشفلا كيرلا ناك

 اركب تناك راكبا ضزأ عم ريغ كلج عاتمتشمالل لغم رف نب هتصِح

 مري اق الإ لَ َوه اَمَكَةََسَحْلا بيت ْنَع َاَرنإلآَرخأَ نإ ادنََو
 هر م 2

 0 4 هلك م

 . بفتنُم َوْهَو ؛ِِرْيَغ ِكلُم يف َةَفْسَحْلا ُبيِيْغَت هَل َبِجوُمْلا َنأل ءِرْهَم ةّصِح

 : ةَعَبْرَأ قْيِعْلأ ِةَياَرِس ُطوُرُشَو

 َسْيَلَو ءهلْضَأ َءْرُج هئاَرْشَك هِراَيتخَأب هبئاتب ْوَلَو كلاَمْلأ َقاَْعِإ :َلَوَذل

 ٌحِصَي لَو .قاَتْعِإلأ يف ُبَبّسلآ ُداَرْمْلا لب ءهاَرْكِإلأ َلباَعُم ٍراَتْخالَاب ُداَرْمْل

 هاَركِلاَو ُصْقّشل هيف ُقِتَْي اميف َماَلَكلا أل ءِهاَرْكإلَأ ِنَع ايما ٌزاريخالا

 ق .هلصأ و هِعْرَف ّضْعَب َتِرَو ول ام ٍرايزخالا» :ب ب جّرَخَو

 َدْيَعَو «تاَفَلُْمل ٍناَمَض ٌليِبَس ُةُليبَس / ميوَقّتل أل ءهيقاب لإ قْتعْلا ِهْيَلَع

 . اًهاَْنِإُدَعُي ُهْنِم َعْنُص ال راَيتخالآ ِءاَمتْنأ



 ١6417 ٌقنيِبرّْلا بيطخلا ٌدمحأ نب دمحم

 هيلع َقتَع هيد ْوَم وأ ِهيِدْلاَو نم اَدِحاَو كلم ْنَمَو

 هل وك تارا ملا ل 0 507 م مور 2 كك َّ هت ,ص 2# ىن ص

 ِهِضْعَب ؤأ يقاَبلأ ةَميِقب يِفَي َلاَم قاتغِإلأ َمْوَي هل نوكي نأ : يناثلا طّرْشلأ
 هم امك

 2 02007 و - و م و

 ا
 عا
4 
 #١
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 ١
03 

6 
 ١ ١ ١ ١

 ع

 لم ّقَلَطَأَو ِكَرَبْشُملا فضن َىَتْعَأ ْوَلَو :هكيرش ةّضج نإ َرَ لذ َدَْ
 59 هذ 0 ع سا عب هر 2 م م 1 م

 ٌبِحاَص هب َمْرَج امك ُهكِلْمَي اَم قتعي اَمنِإ ناّسنإلا نأل ءطقف هكلم ىلع

 ٍلاَدلَأ ٍرْسْكَ «بَّتلآ ّنِم (هبِووُلْوَم و 3 هيدلاو نم اًدجاَو َكلَم نَمَو)

 َىك :(هْيَلَع َقَنَع) .ةَبهلأَ ِءاَرّشلَأَك اًيراَيتْخَأ وأ ثزإلاك ايِرْهَف اكلم ءاّمهيف
 00 ا 1 ّآ

 ةَروُس ١7/1 # َةَمْحَلأ نم نا َحَنَِ اَمُهَل َضِفْخآَو ل : َلاَعَت هلْوَقِلَف لوُص

 حيِحَص) يف اّمِلَو ؛ قاَقزيْسالأ ْعَم حانَجْلا ٌضْفَح ّنأتي لو 4 :ةيكلأ /ِءاَرْشإلا
 © مرو ما م مسار هه 71 3 0 ا

 ُهَيرتشيف اكولُمَم ُهَدِحَي نأ الإ ُهَدِلاَو ّدلَو َيِزْجَيِ ْنَل) 16٠١[: :مُقَرل امم
 6 هه

 دُواَد ُهَمِهَف امك َقْيِعْل هئاَشنإب ُنِتحُمْلَأ َوُم َدَلَوْل َّنَأ آل كارل : ْيَأ اُةَقَتْعُيَ

 امو 9 : ىَلاَعت ِهِلْوَمِلَف ٌعوُرْفْلا امَأَو .هْيَلَع ُقتْحيق» :ةَياَوِر ليلَدب «ُيِرِجاّطل
 لس عيل ل مس مع ”هر سس م 02 0-2 َ مع

 نمل نإ“ دَّلِإ ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمَّسلا يف نم لكم نإ <: الو َدِحَشي نأ نمل ىضَْ
 ةير ودع و م دب د صو ساس

 ارو نمحيلا دخن اوُلاَقَو # : ل عن لاقرو 2147و 47 :ناتيآلآ /ميرم ٌةَروُس 14] 4



 7 0 2-0 0 و هك هلود د و

 عاّمتْجأ يفن لع َلَد [؟1 :ٌةيآلآ /ءايينألآ ةَروُس 3 4 تر ومركذ دابع لب محبس

 ةَيِدْبَعِلَأَو ةّيِدلَولَأ

 .َ هَ 20 0 0 # 2 8 م َ 2 000 - 2 وى 0

 0 314 هه ا رع أ اًولع «ثانإإلاَو اًمِهنِم َروكذلا ِهيِدولْوَم وأ هيِدلاَو :هلؤق :

 ْنَم هيف ئَوتْسْأَف «ةَباَرَقلَأب َّقلَعَتُم مكح هنأل ءال ْمَأ اًَمُهْنيِد َدَحَتَأ ءاولفَس 0 رم 8-3-3 ا 6 3 6 َء 2 و سلس راد عسا
 ١ عام وس
 هان ركذد

 وهبي
 وقتعي 2 مَنِ ؛ٍماَمْعَألاَو ةّوخإلاَك براقألآ نم اَمَهاَدَع ص . جَرْخَو

 قيال ىلا هيف درو ام نيم يف والو قمل هيف فري آهن كمل

 75/4 َدْواَك وُبَأ] اِْيَلَع َقَتَع َدَمَف مِحَر اذ َكَلَم ْنَم» : ُْيَح اَمَأَو :ُهْنَع ةّيِضْمَْلَ

 ُدَمْحَأَو ؛71014 :مُقَر 2447 /؟ هَّجاَم ُنْبَآَو 4178 :مْفَر .147/* ُيِذِمَرَتلآَو ؛"444 :مْقَر

 : مُقَر 2706/1 ُيِناَرََطلآَو 44٠١ :مُقَر «17 :ةَحْفَص ْيِسِلاَبَطلأ ؛800079 :مْفَر قلد

 ُيِواَحَّطلَأَو 4117١4 :مقَر 3584/٠١ ْيَقَهْنَمْلاَو 41857 :مقَر 0779/١ ٌوِكاَحْلاَو 7

 . دكنم ُهَنِإ : [م1لال مْقَر .1ىَربَكْلا» يِف] نيب اَسلأ َلاَق ّلَي  ٌفيِعَضَف ٠[ ذي

 نا 0 ع ٍٍق 2 ٠ مم . مس لك ول 78 ع . -

 قتعي ال هَنِإَف عا اًضَولأ َّنِم نم ؤأ هلصأ «بّسنلا نم» :انلؤقب َجَرْخَو

 هطل َيِلولأ ًءاَرِش حِصَي ال :هّمي

 00 هيلع نيبال ةطنغ آَلَو ةطِنغل لأب هيلع ُفَدَصتي اَمَنِإ هنأ هْيَلَع



 ١4 ينيبرّشلا بيطخلا ٌدَمَحَأ نْب دْمَحْمل
2 2 

 ها 6 هه هاو ا. ام اعاد. ا. اه د. دعا. عار. هو ا.ه . ا. د. ايو اده ا. ده ده دو د« ده ده. ده ده ده ده هداه . اه ا. در هاف ها هاه هده ا هاهلا»

 هْعْرَف ذأ ءارسُْم َوُه َناك ناك هممت هموت ْمََو هب ُهَل َيَصْو وأ ءكذ ْنَمِل

 ٍلوُصُْحَو ءرَرّصلأ ٍءاَِينال ِهيَّلَوُم ىلع تعي ُهْلوُبَق َيِلَوْلا ىَلَعَف ءاَبوُسَك

 وأ ُهَلْضَأ َكَْلَم وَلَو كَلوُبَم َيِلَولل ْرْجَي ْمَل ُهْيَقَفَت ُهْيَمرَل ْنِإَف ءضغبلل ٍلاَمَكْل
2 

 أَو نب هلع قع هل بهذ وأ رو نك ناجم هتؤَم يضرم يف هع
2 

0 

١ 1+ 1١ 

1+ 

 و 8

 .دَمَتْعُمْلا َوُه اَذَْعَو ؛لْخْدَي مَ ُهَنَأَكَف ٠ كلم ْنَع ُهجَّرخأ عرش َّنَأل ناَمْنأ

 نأ (ٍجاَهْنِمْلا» يف َح دم ْنِإَو «(ِنْيَحْرَسْلأ١ 37 (ةَضْوَدْلَأ» يف ةَحَشَص ًئَك
5-9 

 ىَلَع َتَوَف ُهَّنأَل هيلث نم مَن ٍةاَباَحُم الب ضو ُهَكَلَم ْنِإَو ءثْل نم يي

 لع اً ني ناكل نيو ذأ و ا ا نب هللا اح ذو

 ص

0 
 7 لإ تم رخآل ىلع زو هزاع ب تفي اه 06 0

 ُهنِم ُقِتْحَي اَلَو نيل يب هوم د لاَ قرفَعسُم ندب اندم ضيرَمآ نا
- 
 4 وو
 ضّوعب ُهَكلَم ْنِإَو ُهنِم ُعنْمَي ُنْيَدلََو «ثلُثلا نم ٌرَبَتْعُ ُهَقْتِع َّنآل «ةْئَش ًّ ا ودود ع أ

 يقاَبْلََو ءِلاَمْلآ , أو ني وُ هام كل ا6وذعت عقبل نب ا

 يف َلاَق .قتع َلبقك ديس صخب زج يِقرل تِعو دلو لَن

 .ِهدْيَسِل هبه ُهَل َةبهلآ نأ «هيِقاَب ةَميِق هِدّيَس ىَلَعَو ءْائَّرَسَو : «(جاَْنِمْلأ»

 اًرْهَف هكَلُم يف َّلَخَد ءيِرْمَي ال هنأ يِغَبنَي : (َةَضْوَرلأ» يف َلاَكَو
2 

 ) ٍجاَهْنمْلآ» يف اما: لاَقَو ُنيِقْلُمل ُهَدَمَتْغَأ اَمَك ُهاَّظلَأ َوُه اَذَهَو «ثزإلاك



 ( ءاَجش ربأ ٍظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا ا

 م هلع

 ه م و 0 - هو

 . قتعلا قوقخ ْنِم ٌءالَولَأَو

 ءاَلَوْل يف لصف
 : يِهَو قالاَوُجْلأ نم ٌةَدوخَأَم .ةياَرعلأ :ةَعَ ل ٌُدَمْلأَو ِواَوْلأ حتفب َوهَو

 َقيِقَّرلأ نع ِكْلُمْلَأ كاَوَز اَهْبيَس ٌةَبوُصُع :اًعْرَشَو ؛ةَبَراَقُمْلاَو ةََواَعُمْل

 أ يي قِتْعُمْل اهب ُْتِرَيَف «بََشلأ ٍةَبوُصُع ْنَع ةيجاَرَتُم َيِهَو «ةَيَرْحْلِ
 ٌلِقْعَيَو ِةالَّصلَأَو 3

 دنع لسا وه ٌمهيإَسَآِب مُشوُعَدَأ » : ىَلاَعَت ُهَلْوَ ة عاَمْجِإلآ َلبَق هيف ف ُلْصَألََو
 : ةيآلأ 1 بازخألا ةزوش ٠.1 (مُكوَمَو لا مكتوف مهب ل ديد

 ٌةِلْسُمَو ؛7084 :مقَر 45 ُيِراَخْبْلا] («قتعأ نمل ٌءالَوْلأ اَمَّنِإ» : ءع هَلْوََو [

 204 : مَقَر 247 /: ٌيِذِمرْئلأَو 49 : مَقَر 1/5 َدُواَد وُبأَو ؛؟ 5 : مَقَر ك1

 ء١751 :مقَر 2447/7 هَّجاَم ُنْبَأَو ؛ 0 :مقَ 00/0 َحْياَسَتلَأَو ؛ٌحيِحَص ٌنَسَح :َلاَقَو

 (بَسَنلآ ِةَمْحْلَك ٌةَمْحَل ٌءالَولا» : هع ُهَلْوَقَو [اظوعحا : مَقَر 2344/1 قاَزّرلَأ ُدْبَعَو

 ء[اله48 :مقَر ا ُمِكاَحْلََو 449406١ :مقَر 2777/1١ َناَبِح ُنْبَآَو ؛؟ 88/١ ئيفاشلأ]

 ضب ٌةَمْحُنلَأَو .2(تَهوُي لَو م 3 ابي الد . بَسَشلآ طالتخأك طالتخأ 4:

 ب ُتَروُب ْلَب ءُتَرَوُي آلَو .اَهْحْنَف ٌروُجيَو «ةَباَرَقْل : ملل

 . قوقُحْ ِرِئاَسَك ُءاَسْنلَأَو ُلاَجَلأ هيف َكَرَتْشال

 ىَلَع ُهَقَبْعَأ ْوَلَف هيب هيفتب يِيَنَي الق هَل م مزاللَأ (قثِعْلا قوقُح ْنِم ُءاَلَوْلاَو)

 يف َنْئَل ٍطَْش كك : هلك هلوَقِل طْوّشلأ اَهَل ِهِرَْعِل هنأ ؤأ ِهْيَلَع هَل َءاَلَو ال نأ

 رت

| 

 يام
 ثرو 6 هب



 هاه ا. ده و د. اعده اه م دع اى هه ها هلو هاف اه هاو هدف و واف هو ده اه و هداه واه عداه و دق د. اه هاف واو اه هوه هداه

 «َقتْعَأ ْنَمِل ُءالَوْلأ اَمَنِإ ؛قَنْوَأ ُهَطْرَشَو ُنَحَأ هلل ًءاَضَق «ٌلِطاَب َوُهَف هللا باَتِك

 | م ٌرَجَتُم ٌقنِعْلا لَصَحَأ ٌءاَوَس مال ع لَدْلأ ُهَل ت . َتكيَو 2[: ذر ««اىرتخلا» يف ياَل]

 َثرَو ْنَأَك ءٍَباَرَقب 3 ٍداليِتْسأب 3 ٍريبدتب مَ موج ِءاََأ َةَباَت . كب ْمَأ َةَمِصِب 3

 هِسْفَن قبولا ءاَرِشب أ ةْبِصَو وأ هبه أ عي ُهَكلم وأ يلع ُنيَْي يّ هَ
 اَمَأ .ُهَباَجَأَف ينَع َكَدْبَع ْنيْعَأ :ِهِرْيَعِل هِلوَمَك ءاَنمِض ْمَأ ِةَقاَبَع ُدْفَع هَ
 َقَبْعَأ اَذِإ ام ؛ِهْيَلَع ساّيقلابف ِهرْيَغب اَمَأَو «قباّسلأ رَبَحْلِلَف ٍقاَتْعإلأب ُهْؤالَو
 اَمَنِإَو مالو ُهَل ُتْبْنَي آل نكل ءاَضْيَأ حضي هَ ِهِنْذإ ريب ُهْنَع ُهَدْبَع ري
 ل هَل تي هّنَأ نو اةَضْوَولا لْضَأ» يف قو اَمِل افلح قيم ِكلاَمْلل تبعي

 :ِهْيَلَع ُقِتَْيُهَنإَف ُاَريْشأ مث ِدْبَع هيرب ا
 اَمَنِإَو هَل ْتْيَْي ْمَل هِمْعَرِب َكّلُمْل 35 ؛ ٌفوُقْوَم َوُه ّلَب هَل هُواَلَو ْنوكَي اَلَو
 بْرَحْلأ ِراَدب ُقيِتَعْلا َقِحَلَف اًرِفاَك ٌرِفاَكْلا َنَتْعَأ ْوَل اَمَو : هلق ُهَل َةَدَحاَوُم نبع

 ْنِم اَدْبَع ُماَمإلآ ََتعَأ ْوَل اَمَو ؛يِنَّنلِل ُْؤَالَوَف يِنَلآ ُدّيَسلآ ةَقَبعَأ مث «َقِرْتْسَآَو

 قيْغُمْلِل آل َنيِمِلْسْمْلل هْيَلَع ءالَوْلا تي ُهَنِإَف ٍلاَمْلآ تيب ِديبَع

 اَمَك اوي مل نإَو ءهِسْكَعَك ٍمِلْسُمْلا ىَلَع ٍرفاَكْلل ءالَوْلأ ُتْيكي :ةيب
 ِبَبَسب ءالَوْلأ ْتْيثي الَو ءاَنَراَوَتَي مل ْنِإَو اَمُهَنْيَب بَسْملآَو حاكتلآ َةَقْلُع تْينت
 ىَلَع َمَلْسَأ ْنَم١ :ُبيِدَحَو «ِِرْيَغ ِدَي ىلَع صْخَش مالْسِإك ,قاَتْعإلآ رْبَغ ٌرَخآ

 ُنْبَأَو ؛1918 :مُقَر 21507 /* َدْواَد وُبَأ] (هِتاَمَمَو ُهاَيْحَمِب ساّئلأ ُوَحَأ َوُهَف لُجَو دي
2 

 : مقر 247١/7 َنِيِراَدلََو ؛؟؛ : مُكَر 0307/4 ُدَمْحَأَو :مقَر «419/7 هّجاَم



 ١ عاَجش يبأ ِظاَمْلَأ َّلَح يف ٌعاَنْفإلا « ص

 ىلإ قتْعُملأ ِنَع ءاَلَوْلأ ( اتت ايو « ِهِمَدَع َدْنِع بيِصْعتلأ ُمْكَُح ُهُمْكُحَو
 م

 . ِهِيَبَصَع نم روكذلا

 يف ُنِناَربْطلَأَو ؛١5 : مْفَر «181 /4 ْننْطفَراَّدلََو ؛5175١ : مُهَر 2148 /5 ةَبْيَش يبأ ُنْ راو م.م

 ٍطاَقَتْلاَكَو ؟ هتّحص يف اوفلَتخأ : ٌيِراَخْبْل لاق م00 مث فكل” ؟ريبكلا»

 يِذّلأ اَهَدَلَوَو اَهَطيِقَلَو اَهَقيِتَع :َتيِراَوَم َهَناَلَث ُةَْرَمْلا ُروُحَت» :ُتيِدَحَو
 :َلاَقَو 511١5,. :مَقَر .459/4 ُىِذِمْرَتلاَو ؟1907 :مَقَر ء175/* َدُواَد وُبَأ] (هْيَلَع تعال

 ؛ 71/47 :مُقَر 0417/7 هَّجاَم ُنْبَأَو 4577 :مقَر ءا/8/5 (ئَرْبُكْلا» يف ٌيئاَسَنلَآَو ؛ٌبيِرَغ ٌنَسَح

 ءِدانْسِإلآ ٌحيِحَص :َلاَقَو ء/48 :مقَر 508/4 ٌمِكاَحْلَاَو 41٠١417 :مقَر 4950 /* ُدَمْحْأَو

 4284/4 ننْطَفَراَدلآَو ؛11174 :مْفَر 2309/5 ِْقَهْيَبْلاَو 18١ :مُقَر ءا/ا" /؟؟ ْنِناَريَطلأَو

 [31709 :مقَر 293/5 ُنِمَلْيَدلَأَو ؛1584 :مَقَر 301/7 َنْيِماَشلأ ٍدنْسُم» يف ُيِناَرَبَطلاَو

 ووم

 .هريغَو ٌيِعْفاَسلأ ُهَفَعَض

 ٍةَعَبَْأ يف ب تلا (ب بيِصخَتلا ُمْكُح) . ءالولأب ثزإلا : ْيَأ «(ةّمكَحَو)
 هه

 ها
2 

 لُجَحَتَو :جيِرلأ ةيالوَو «ثزإلاَو ةَراتَجْلا ٍةالَص يف مُدَقتْملآ : : ماكخ اك
2 

 .هِتوَقِل ُبَمّلآ ّمّدُق اَمّنِإ ءبَسَنلأب هيص ا رهذ 2 2 س0
5-2 
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 ىلإ) هِتْوَم َدْعَب (قِتحُمْلا نَع) ُءالَوْلا (َلِقَْنيَو)

 ٌِصاَعْلَ 0 ْنَمَو َتَرَول ِرِئاَس نود هنأ َنيِبصَحَبُمْل قيْعُمْل

 وُروَم َناَكَل ْمِهِرْيَغ ىلإ َلَقتْنَأ ولَف رم اَمُك ُتَروُي آل هن

 :ّْيَأ «(هِمَدَع َدْيَع) . ةَيذَلأ عكا 0 . 2
 هى مه زل

 هه

 وعم 2,

 : ْيَأ «(هتبَصَع نم روكذلا

 2 00 هت 60ه-

 أ همالك ٌرهاظ :ةيبنت
20 

 هوو ءو و 0 39 هه هريس

 «قتعملا دوجو ْعَم بصاعلل تبي ال ءالولا ن
#2 



 0 ه 02 مساس م 5 نر

 ل ٌىنيِبرْسلا بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل

 هولك هام 0 000 ٠ رس دام وم 0

 . ثزإلا ْيِف مهبْيترتك ءالولا ْيِف تاّبّصعلا َبْيِتْرَنَو

 .ُهُدَياَوَف َوُه اَمَنِإُهْنَع ُهنَع ْمُهَل ُرْحَأَتُمْلاَو هتاَيَح يف ْمُهَل ْتْيْعي تين لَ ءاذاَرُم َسسْيَلَو

 بت لإ هت ذأ ويك رف اه نمل وي زن
 هس 9
1 000 

 يزل ل بنل نيل اعف علو بلل بأ م ثا الب بألا

 اذإ اًهِناَريِم ٌّلَحَمَو قيْخمْلا ةَقْعُم اهّنأل ْلَب ترث ال اَّنأ رم اَمِل ) هقتْعُم تن
 20 : هيد ص < ك2 هك هج #رصس ع0 ور
 َءْيَش الَو ُهَل قيتعْلا ُتاَريِمَف مَع ِنْبأ وأ خأك َناَك ْنِإَف . ةبصع ةَبَصع بالإ نكي مل

 بتل ةَبوُصُ نم رحم يتطشلا نيم نأ اه
 6 0 4 م و 27 2 ا ا

 هِذَه يف أطخأ :لوقي سائلأ َضْعَب تْعِمَس : َنيِلَع وُبَأ ْحْيَّشلأ لاق
 ها 2 3-3 هر هي“ يل - 2 م

 ءَبَّرَقَأ اَموَأَو ْمُهنأل «تنبلل ٌتاَريِمْلأ َنِإ :اولاقق «ضاق نو عينا أَسَمْلأ

 ُقَنْعُمْلأ ِءالَولَأ ىف يف مقل نأ َةلْفَعْل ُهْجَوَو الع اهِيالَوب ُهَل ةَبَصَع ّيِهَو
 و و

 .اَذكلَمَو ؛ةئاَجَصَع مث و قُم قُم مَ صم مَ .ةقينُ (هَصَع هن

 اهل ْئَش آَلَو :وقيخُم قيْغُم نَلَع امد َدَقُم َناَكَف « ُهدْبَصَع اَُهاَه ٍدْيَعْلأ ُتِراَوَو

 .ِناَحْيَّشلأ ُهاَكَح ة روض هِذلَع يف ٍةاَضُقْلاٍطَلَغةَبسنَ دوج َّعَم

 خأ ئّر ريش اذإ اميف ْمهِطَلَع ْنَع ٌماَملآ ُاَكَح يِذَلآَو : ُيِشَكرزلأ َل َلاَق
 ا 0 م يه ه2

 َنْيَب ةثاريم : اوُاقَف قيل َتاَم مَ َتاَمواَدْبَع ُبَألآ قع قتغأف اَمُهاَبَأ تخأَو

 ُهَدَْحَو خلي ُتاَريِملآ امن ءّطَلَغ َوُهَو ؛ ِهقتْعُم ةتْعَم ايم املا تخألاو خألا

 نبأ ّعَم قمم ُنْبأ : هلاك برونو ٍةجَردلآ يِف ''”ٍتاَبَصَعْلا ىَلغأل ٌءاََوْنَو

 32 2 هو 7 سر كمص كر ب هر 53 ب 3س لسمو ثم ىح 0 م ايس

 ئلع نْعَملاَو «ةَحيِحَص ّىهَو «(تاَبّصَعلا ىلع ٌءالَولأَو» : ةخّسن ىِفَو «فلؤملا ةخّسن ىفاذك )٠١(

 . يِمِريَجْبلا . تاَبَصَعْلا بيتر



 قالا » ١
 و

 يف

 وعر 4 فل #0 عبوس مى عر 6
 . هتبه الَو ِءالّولا عيب زوجي الَو

 ” ص هس ىف در 2 ور سس ل هرم 2 وك 2 5 ةه 2 0 هه

 ءانبأ فلَخَو اًمهدحأ َتاَمف ,نّيوخأ ْوأ نّينبأ نع قتغملا َتاَم ولف ءهِنْبَأ

 سي فلو رخال تام ولف ىيبأل راو َوه ناك نإَو ؛ نو وعل 91

 ةَيَوَّسْلَأب ةَرَسَعْلأ نيب ٌءالَوْلأَف َنينَي
 ير
 #0 ًَ ع 5 م مم وع -< جرص 0 1

 ٍْ ؤأ نْيَوَبأل نّيتخَأ ثبنْجَأ ّىَتْغَأ ْنِإَو رخآلا َّلَع
 1 9 4 م ل

 7 ف هر 1 7 ا

 َوَلَو ؟ ئّرخألا للع اًمهنم ةدَحاَول َءالَو

 3 وع

 ٌرَحآلآ مَلْسَأ ْوَلَو ؛طَقف ِمِلْسُمْلل هْوَاَلَوَف هقتْعُم ِتْوَم َدْعَب ُقيِتَعْلا َتاَم مث ءٌرِفاَك
 هرم و 2 8 رم 7 ًْ -_ 3 2 رجا

 ٍلاَمْلَأ ِتْيَبِل ُةئاَريِمَف هقِتْعُم ةاّيَح ىف َتاَمْوْلَو ءاَمُهَل ْوالَوَف ِهِتْوَم َلْبق

2 2 

 ر# 6 27 رات سس س6 42 و 1 -1 هل + 1 ىف

 ْحِصَي ال اًمكف ءبّسنلأك ءالولأ نأل ؛(ةنبه َو ِءالّولأ ٌعْيَب زوجي الَو)

 هَ 3 مر - .٠ ٠ و ا را 0-9

 الوهن هِي ُهَنَأَلَو ُهنَبِج اََو ءآلَوْلا ُعْبب ٌّحِصَي ال كِلذكف «ُتبِه الَو بّسنلأ م

 .[1505 :مْفَر ٌيِلْْمَو 1580 :مفَر يِراَخبْلا] ّيَلَع ٌقَقَتُم . هِيبِهَو ِءالَولأ عَْب ْنَع
200117 

7 

 دج داع د

 وك ا مسا ع اة 5 نتك هس ورب وس ع تي مك 0 اي
 هنآل مال ىلاَوَمل هوالَوف ءيدلوي تتاف ءةقتعم دبع 0 ةمتن

 0 7 - و
3-1 

 ِ نال / ءبألآ يلو ىلإ مل

 ىلإ َداَع َنكْمأ اذِإَف ءبألآ ةّهج ْنِم ِهِمَدَعِل ! مل ا ىِلاَومِل َتََناَمَّنِإَو ِتاَهَمَل

 3 لب ٠ ملا يِلاَوَم ىلإ ْعِجْرَيْمَلدَحَأ مَنِ بي مَلَق ب لآ يِلاَوَم ىلإ ونا



 6 ينيبرّشلأ بيطخلا ٌدَمحَأ نب دمحم

 هميم ىلا هدعبا

 كجنأ ُدَجْلَأ َنَتَعَو اَقيِقَر ُبأل ١ أ َتاَم ام ْوَلَو ؛ىلاَمْل تيل ُثاَريلأ نوي

 ْثآلأَو ُدَجْلأ َقتغأ ْنِإَف ؛ بآلآك ُهّْنأل ٌدَجْل يِلاَوَم ىلإ ملا يِلاَوَم ْنِم ٌءاَلَوْل

 َدْعَب ُبَلآ ّقتغأ ْنِإَف ٍ؛اًضْيَآ ٌدَجْل | يِاَوَم لإ ملا يِاََم نم ْءاَلَوْلا َءجْنَأ ٌقيِقَر

 ع 0 نأ يا نا ٌدَجْل ا يلوم ني هالو رَجْنأ د ٌدَجبْلأ

 يذل ِتْوَمْلِب قْمع ُقيِلْعَت : اعدَفَو ؛ ِروُمَألَا ٍبِقاَرَع يف ُرَتلأ :ةغَلَوُهَو

 قام ىلإ ٌرِقَتفَي ال اَذَهِلَو ةّيِصَو ال ٍةَفصب يقع قيلت َْهَ قاّيَحْلأ ُرْيُد َوُه
 َناَكَو ؛ةاّيحْلا كد َتْوَمْلا َّنَأل رُبُدلأ َنِم ْذوُحَأَم ُهظْفْلَو «تْوَمْلَأ َدْعَب

 عاَمْجِإل َلِئَق هيف ُلْصآلاَو .ُعْرَّملا ُهَدَقأَف ةْيِلِهاَجْلا يف قو

 1 كج نأ مقر ٌيِلْسُمَو ؛894 : مفر ٌيِراَحْلا] ( ٍنْيَحِِحَّصلأ١

 ىَلَع لدي ِهِراَكنِإ ْمَدَحَو ُهَل هلي هُريِرْفَتَف هلل بلآ ُهَعاَبَم ُهْرْيَغ ٌلاَم ُهَل
 . هِزاَوَج



 لامي 2 8 6< مص اه صر
 هِتاَفَو َدْعَب قِتْعَي ٌرَبَدُم َوُهَف , رح تنأف تم اذإ : هِدْبَعَل لاق نم

 ُهَنْوك هيف َط ًطِرْشَو ٠ . قيق َكلَأ َوُهَو ؛لَحَمَو ُكِلاَمَو ٌةَعيِص : هَ هناكَ

 . ِناَمَّصلأ يف ّرَماَم ُهاَنْعَم يِفَو هب ُرِوْشُي ظْفَل غيض يف طَرَتْشُيو يبدل َنِم ئكوفأ ةهجب قتلا ُقحمَ اَهّنأ لَم ع اَقيِقَر

 نأ (ٌثم اد

 أ

 ٍإ : هِدْبَعَل َلاَق ْنَمَو) :هلوَق ْنِم ْذَحْؤُي اَمَك ٌحيِرَص امِإ َّوُهَو

 أ كلوت أ« نب كفذزح أ « لأ أ( َتْنَأَف)

 دغَب َكُئْسَبَح وأ «َكدبَس ْتْيلَحَك هَرْيَغَو ريدا ُلَِعْحَي ام َوُه , «ةيانك اَمِإَو

 هنو ةنه هلع( أ ُةْيْكُحَو انتم و . ّقْدِعل ل
7 

٠ ١. 

 ؟ربدم تن

 2 00 - 6-6. هَ دعم ع هيا * - 000 601 م سميا ا 7
 و اهي وأ ف ب يمل هكا ُنْيَدلأ قرفتسأ ولو 0 |

 32 - سه تس هه ؟ان دام 3 000 ها م0 7 يام

 ام الو ْنْيَد نكي مل نإ .ةنم يِقاَبلأ ثلث َقَتَعَو نْيَّدلأ يف هفضن عيب
 1 1 وع 1

: 

 هاوس لاَمُهَل ْنكيْمَلنِإَو «ِتَْمْل دَْب ميَِجْ ىن ء يف ةَليِحْلأ :ٌةَدِئاَق
204 

 يتم َلبَقف جف َّثِم َنِإَو تب يتم ضم لبق زعل اَذنَم :َلوُقَي ْنأ
 ليِبَس لَو ءلَمْلآ أر ْنِم َقَتَع ٍمْوَي ْنِم ركب يقيل َدْغَب تاَماَذِإَف ؛ٍمْوَيب

 ضَرَمْل وأ رْهَّشلآ اَذ يف ثم ْنِإك ءِطْرَشب ادم زييذتلآ حِصَيَو .ِهْيَلَع ٍدَحَأل

 ةخ َتْنََف َراَدلأ تْلَحَم ْنإَك اَهَلَعُمَو اق َّلِإَو َّنَيَع هيف َتاَم ْنِإَف .دُح َتْنَأَ

 تح اَْيَدُم ٌريِصَي الَو الق الَِو َّنَتَع َتاَمَو َةَمّصلأ ٍتَدَجُو َّنِإَف «يِتْوَم د
 م لحي



 ا يبا بيطختلا دَمآ نب دَمَحُمل

 ك0 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا كل ل ا ا ا ل ا لاا ال ايل نا لل لا ابل اكلك ال ا لل نب لم لج م ل مل م ما مم مما لم ل اكل لما الم كل لكما الا

 ل ري

 لوخُدلآ َلْبق ُهْيْسَك ِثراَوْلِلَو ءِتْوَمْلأ ِنَع اًيحاَرَتُم ْوَلَو وت نب لرش

 يطع ترابك : 3+ تأ يتوم نب الكم هش ضو ثان: 7

 يف ٍريبدَتب َسِيَل اَذَهَو ءَكْلُمْلأ ُليِزُي اَمب هيف ُفُْدَصتلآ ُهَل َسْمَلَو ِرْهَّشل

 َعَم الَو َطَقَف َتْوَمْلأ َوُه د ل للا فب قيلت لإ ؛يئط

 هم 1
 طرش دل تلق ركل تلحق هل كين : لاق

 ل
 لبق ِةَئيِشَمْلا ٌعوقُو طرتشأ يقوم دعب رح تناف تئِش 3 ”6هال يبو < ع 1

 الاق ْوَلَو ؛ُدوَمْلآ ٍطرتشُي | ءنتم م اول ةَعيِصب ىَنأ ْنِإَف ءاَرْوَف ِتْوَمْلآ
 َتاَم ْنِإَف .اًَنَرُم أ او م قيمي ْمَل وح تن انْئم اذ :اًمِهِدْيَعِل

 ِكيِرَّشلأ تؤَمب قْيعْلأ َقَحَتْسُم ِراَصدَك ؛هبيِصن عي هِْراَول َسََِ اَمُهُدَحأ

 ل نأ «ريبذَت ني وق يفت عامه ذهل

 يصار مهتم يِفَو .هِرْيَغ ِتْوَمَو هَتومب لب هِتَمب ُهفّلَعُي مل اَمُهِْ

 ُطَرَتْشُيَر و ىّدَقَتُمْلا بيِصَت َنوُد | َريَدُم ِمّدَقَتمْل ِتْوَمِب اَنْوَم ِرْخآَتْمْلا ُبيِصَن

 فو فس نم خص هينا مَعَ ءاَراَتْخُم ّنوكي ْنَأ ِكِلاَمْلا يف

 مُهَنِم الك ّنآل اييْرَح ْوَلَو ٍرِفاكَو ٍضَكَبُم ْنِمَو ءاَمِهْيلَع ِرْجَحْل َدْعَب َدْعَب ْوَلَو

 .اًمُْكُح بلَكُْمْلاَك ُهَّنأل َناَرْكَس ْنِمَو كْلُمْلَاَو ة َراَبعْلا ٌحيِحَص



 ؛ُهُداَسَق َناَباَدَتْرُم َتاَم َْنِإَو ُهْتَكِص ْثَن ا

 ل عيب اًمِلَسم م ٌدِفاَكَرْبد ْوَلَو ؛ةَيِق داَب قول ماكخأ نأل

 2 5 8 وم

 ٍلْدَع دي لِعجَوهّنِم عْن ملسأَ فاك ةفاك َرَبَد د ع هكُم لد ان هيلع

 .ةيرْْلآ عفوت ِْيََع عا ايي ل هِريبذَت ئَلَع ٍقاَبَوُه هو هك هبسك هِدْيَسَلَو

 9 6-0 25 35 5 07 فم عا

52 
 ع

 وأ َىيَدُمْلأ : ءأ «(ُةَعيِبي ْنَأ) فّوَصّتلآ رئاَجْلآ ٍدّيَسلل : ْيَأ (ُهَل ُزَوْجيَو)

 لاح يف) .ِكلُمَلِل ةّليِزُمْل تاْوَصملٍءَوْنَأ نم َكِلَذ ُوْحَتَو هِيَ هبي

08 

 الف «يقباَسأ ربِ نع كلُ اب ريت ليَ ( ل هتايح

2 
 مهدس 5 ورمل هيي وتاني ءيه 1 2

 حص نإ اغيب غصب ل هَ «ةيفّسلا (فدَصُتل زب كاج» :ب ّجَرَخَو

 و

 كلِ ُمُهْرَي اَمُك ءائَر الأ ُهْحَف دي 5 ب نم الو يل

 ربَدُمْلا ٌّقَحِلةَئاَيِص ِرَيدُمْلأ الو ديل دب ُريبدَلأ لطي الَو . ُحاَكْنلأ ِنيِمَيَلأ

 ظفللاب ُهْنَع َعوُجُر الَو ءَنْيَدَتْوُم اناك ْنِإَو . ٍديَسلأ ٍتْوَمب قِتْعَيَف «عاَبّضلأ ِنَع

 دول َراَكْنِإ نأ اَمَك ؛ ريت راكنإ اَلَو تقيل ِرْئاَسَك ُهْنْضَقَ وأ ُهتْخَسَنَع
 و و م2

 نطو و ُهَرَيَد اَم هنأ فِلَْسَيِف ةَعَجَر سي قالّطلأ َراَكَنِإَو ءاّمالْسِإ نسي

 ُحِصَي امك ءبَناَكُمْل ٌريبْدَت ّحِصَيَو كلم ِءاَقَبل اًَهُّوطَو لِحَيَو ةترَبَدَم



 ١ ينيبرشلا بيطخلا ٌدَمح ٌدَمحَأ نب دمحم

 . ّنِقْلَأ ٍدِبعْلا ْمُكُح "اديس ةاّيَح ٍلاَح ْيِف رّبَدُمْلأ م

 .نيفْضَوْلا نم قبشألاب

 ِتْوَم َلْبَق لَصفْنَأ ِنِإَو اَهل هبت ْدَيَدُم الماَح ْتَرَبُد ْنَم ُلْمَح : ةيبنت

 ءاَضْيَأ يذم عب اهمال هيَ هِلاَصِْآ لَ طب نإ ال ايس

 عني ال لضألا نأ فق حت ةغبنت 9 «ةقاتغإ ُحِصَي اَمَك ٍلَْح ُرييذَت حِصَيَ

 قل ين ذ ُهََأ عي امن اَمَنِإَوُهدَلَو اًرَبَدُم ُعَتي الَو نع ٌعوُجرف اَهَعاَ إف زل

 دج دع د

 يف (نَقْلَأ ٍدْبَعْل ٌمُكُح د ٍديَسلأ ِةاَيَح ٍلاَح يف ٍرّبَدُمْلا» قيِقَّرلأ (ُمُكْحَو)
 هب ُءوُهحجْلا طق يأ ِبَهْذَمْلا ىَلَع لطاَي ُهَن نإ ِهِوهَر يف لِ ءماكحألا ٍرئاَس

 :ّوه ءِنوْنلَآ ٍديِدْشَتَو فاَقلآ رْسَكِب ُبَقْلَأَو . باب يف اَضْوَرلا» يف هلا امك

 ريَدُمْل فالخب هِتاَمَّدقُم هُمَو َو َنَيغُمل ماكخَأ ْنِم نم يش هب لِصي مل ْنَم
 هس

 نْيَكوُلَْم ُكاَوب أ َناَكَأ ءاَوَس وَدلْويْسُمْلآَو ِةَفصب فتم يلعُمْلآَو ب تَناَكْمْلَأَو
 هل

 دسوأال

 عام اى

3 

 م

0 

 َونلأ
00 

 اق امك وه َقِرْتْسَأَو ِنْيَرِفاَك ناك نأ :نييِلْصَأ نيد وأ يمتع

 .(هبيِذُهَت١ ىف

- 
 خم
1١ 

 كىف مع .
 . « ديس ١ : خّسنلا ضعت يف ()



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلأ لَح يف ُماَنقإلا ليلا

 َعّراَتف «(هديس ثوم دعب هذي يف هن أ ٌلاَم رّبَدُم َعَم َدِجْو ْوَل ةّمتَت

 ْتراَوْلأ َلاَقَو . يِدّيَس ِتْوَم َدْعَب ُهْببَسك : ُرّبَدُمْلا َلاَقَف هيف ُتِراَوْلَآَو َوُه

 ٍدَلَو فالخب اَذْنَمَو ؛َحَجَرَت هَل َدَيْلأ َّنَأل .هنيِمَيِب ُرَبَدُمْلا َقَدُص ءُهَلْبَق لَ

 ْلَب :ُتراَوْل َلاَقَو .ٌدُح َوُهَف ءِدّيّسلأ ِتْوَم َدْعَب ُهَتْدَلَو :ْتَلاَق اَذإ ِةَرّبَدُمل

 ١ كْحْلَو (ةتّيرح م مَعْرَ ان «ِثراَوْل وق َلْوَقْل أ َنِإَ ف َوُهَف ُكَلْبَ

 ىلع ني نيب اَماََأ اَذِإ ِثِراَوْل هََْب ىلع رماني : ْمَدَعُتَو ءِدَيْلأ تحت ُلْخْدَي هم ع و

 2 ُهاَعَدأَو ءِدَلَوب ْتَنَأَو ءاَمُهَمَمَأ ِنالُجَر َرَبَ ْوَلَو هِدَيْلاب اًمِداَضتْغال ُهآلاَق اَم

 ا ءاَهرْهَم َفَصِنَو اًهِتَميِق ت َفْضِن هكيرشل َنِمْضَو فقحل اًمُهُدَحَأ

 ةَياَرّسلأ َّنَذل ءاقيَمبق فِي هكِرَس حب ْمَلنِإَو يبل لطب و هَل ِدَلَو

24 

 0 ٍةَبَح يف َريبدَتلآ ٍرَبدُمْلآ َروْغَلَيَو قدنأ ىلع كت

 ا

 َنيِنِس ِرْشَعِب يتم َدَْب ةّرُح ِتْنأ : هتمأل َلاَق ْوَلَو ؛ ةَفِصب ُهْفْتِع ع َقلَعُمْلا يف

 ين اَهُدََو اعبي لَو ِتْوَمْلآ نيج ْنِم ةَدُْل َكْلَي ٌيِضُمب ا

 اَهُعَبَتيَف ة ِةَدمْل رضم لبق ١ آو « ليسَ موت فب هب تأ
 و هَ 2 1 «#© زل
 ل امني ال نأ عياجي «ةتلؤتسملا كَ لالا أ ْنِم قتغيف كلذ

 َدْعَي هب ْتَقَلُع اَذِإ َكِلَذ َلَحَم َّنأ ساّيِقْلا َنِم َدَحْوُيَو «"' "اًهقاَقْزِإ ٌروُجَي
7 

3 4 
 6 م 7 ل تل

 ناقل رق اذإف . ةخ َتْنَأَف ّتْمَو َنآَرَقْلا َتَأَرَق اذإ : ِهِدْبَعِل َلاَق ْوَلَو ؛تْوَمْلَأ

 هام
 ميك م ©

 | قتعت 56
 لإ ةَفّصلأ مك

 ا عدس

3 

ًِِ 

 «قراَفُل أ َعَم ٌنماَيِق اًذنَمَو دَلَوْلا يف َمَكْل َّنَِل « «عشلا ضْخَب يف اَمَك ةفاَقزإ : ٌتِساَنُمْل 20(

 .لك» :ل ٌّعِجاَر ِهِقاَقزِإ يف ٌُريِمَّصلََت ِلاَمْلَأ سْأَر ْنِم قي ُهَّنَأ يف ِهّمأك ِةَدلْوَْسحْلا َدَلَو نأ

 . مر يجب



9 9 5-9 

 كحد

 نِإَو ؛دّيّسلأ ٍتْوَمِب قِتْعي مل ُهضْعَب أرق نِإَو .ِهِتْوَمِب َقتَع ِدّيَّسلَأ ِتْوَم ِ
 َّقَيَع ُدّيَسلا َتاَمَو نآ ملأ َضْعَب :َب َاَرَقَم . ةخ َتْنََف تْهَو اَنآُْف َتْأَرَق ْن

 : ٌيِريِمَدلأ َلاَ .نصْتلأ نع يِوَعَبْل لَن اذك ٌريكْدَتلَأَو ُفيِرْعَتلَ 5

 ليلَمْلا ىَلَع ُقَلْطُي َنآْرَقْل َّنِإ (لوُصْحَمْلا» يف ُماَمإلآ ُهَلاَق اَم ُباَوَّصلَو
 َكََع صفت ند أ

 نحن # : ىَلاَعَت هِلْوَقِل ؛ِلَسَصْلاَوَِمْلاَع ءسْنج شنه ٍيِتَكْلأَو

 اًذنَهَو " :ةيآلا /فشوي ةروش 1١1 4َناَءْرْلآ اذه َكَنلِإ آنس آمي ٍصَصَقلآ َنَسْحأ

 نم ريك َلَرَت َكِذ دْغَبو كَم ةووشلأ نأ .علتجإلاب هي داك باح
 دنع ٍرْمَهْلآِب َنآرقْلا نإ هْجَوْلا اًذنَهم ىَلَع َسْيَل تل ِنَع َلِقن اَمَو ءِنآ

 تك ينج شلة ردك ركاز بيكو يلا لعن لا

 ُقاَونأَو ءِزْمَه ُرْيَغ ٌيِعِفاَشلأ ُهَعَلَو . ةَرقبل ٍةَروُس ريسفت يف ُيِوَعَبْل ُهداَقأ

 كلذ يف َقطَن منَ ءاًروُمم طب هْنَع نلَعت نأ َيِضَر يفشل ماك نَلَع
 .ِلاَوْسلا ْنَع بيِجَأَو «ُلاَكْشإلا َحَصَنأ اَدنَهبَو ءاَمرْيعب ال ٍةقوُلأَملآ هيمن

 ا“ اهلج

 ٍةَباَتِكلَأ يِف لّصف

 مْجَن مَض اَهيِف نأ ْعْمَجْلَأَو هَ ذأ :هَعْل ُدَهْشَألَاَو فال ٍرْسْكب َيِهَو

 مَ تلا لاَ هيف لحي يِذّلأ اص 0

 ا باتك يف كلذ ةباتكب  يراجلا فز ةَباتك ْتَيَعُس - وَسَو 5 ءيِأيَم
 رس ما

 هب



 دك كمت َبَدكْل َنْوْكَني ناو # : ةبآ عاَمجإلآ لب ايف هالو

 ٌدْيَع ُتَناَكُجْلا» : نيو [88 : كلا /رثل ةورش ١41 4 اريح موف متم َنِإ ل

 719/٠١ يتلا ريو مقر ٠ /:] َدْواَد وُبَأ َماَوَر (كَهْرِد ِهيَلَع يق

 . اًهْيلِإ هي ةيعاد ةجاحلاَو 0[ : مقر 370١ /5 َنِمَلْيَدلَأَو ؛137107 : : مُقَر

 ٍريبذتلأ ىلع اًساَيِق ٌقيِقَدلَأ اَهَبلَط إو ةَبِجاَو آل (ٌةَبَحَتْمُم ةَباَبِكْلاَو)

 ىَلَع ُكِيِلاَمَمْلا َمَهَحَتَتَو ءِكْلُجْلا هنأ َنَّطَعَتي َتلَو بيرق ِءاَرْشَو

 : ْيَأ «(اَنوُمَأَم َناَكَو) ِهِديَس ْنِم , علا اَهَلَأَس اَذِإ) ُتَحَتْسَت اَمَّنِإَو َنيِكِلاَمْل
 ىَلَع اًرِداَق : يأ «(ابِستْكُم) . ةَيِصَْم يف ُهْحيَضُي ال ُتْيَحِب ريكي اًميِف اني

 ِةَيآلَأ يف َرْيَحْلا ُهْنَع ىَلاَعَت هلأ َيِضَر ٌيِعِفاَسل َرَّسف اًمِهبَو ؛بْسَكْل

 بْسَكْلا ىَلَع ُةَرْدقْلاَو ؛ُقِتْعَي الق ُهَلَّصَحُي اَم َعيِضَي الكل َُاَمَألآ ترو

 رْمأل ٍرِهاَظ ْىَلَع يرْغَأ ُ ْثْيَح ءاتيإلأ َقِراَمُتَو موج ليصختب

 روحو ٌعَنْمَت : عزّشلا َلاَوْحَأَو ٌةاَساَوْم هنأ يتأيَس امك بوُجْلا نب َ

25 21 

 لب ءاَداَرُم َنسْيَلَو ءَناَك ٍبْسَك نأ ُهَنأ 5 مهوي ْنَق (اًيستكم :هلؤق : ةيبنت ننال مريب اس ةهقر 41 1 9
 و 3

 ًُطَْش * دقق ْنِإَف 2 دم ُهَمّرَدلَا اَم ات بنك نلت ازوا دوكي لأ

 ؛بْسَكْل لع 5 َوَْقْلأَو ةَناَمَألَأَو لاوس : يِمَو قئالثلأ ه

 هر

 و
 م دب ا

: 



 مه اف دو دوافع عاق هاف ع هاف هاف هاف عه د هاه عده هده. هي وام ده هاه هاف د ساهأاه هاه هاف هاف هاو. هاو هاه هيفا

 َ 2 - مه هما هءا و
 عَ اقوخت أوت بَ يقول ناك نإ نع . قتعلا لإ يضفت َرِكذ

 ْتَهِرُك قْسِفْلَأ يق قيرطب َبَسَمْهال بْسَكْلا نع ٍزْجَعْلآ عم ُهَباَك وَ ُهَّنأ ُدّيمل

 هيب ىلا هه م 2 هلل ساس هيل ني ل : ٌةَعَيْزَأ

 . ضوعو ء«هغيِصو « قيفرو ديس :
4 

 هنوك ْنِم قْعُمْلا يِف ّرَم ام لوألا ُنُكَْلَأ َوُهَو ديل يف طِرْشَو
 ٌييِلضَأ ٍرفاَك نم حصن ؛ءالوأإ ةليآو سال ؛ءالوو عت لفأ ِاَرَتْخُم

5 2 2 

 .٠ ا لي - 0. هه 4 0-1

 ةكلم نآأل ترم ْنِم لَو غي روش مايو فس روج

 سيل ُهَّنأل ضعَبُم ْنِم الَو ءِديِدَجْلا ىَلَع قوت ال ُدوُقْعْلاَو ٌفوُقْوَم
 مهاد ركن هس وف 2

 يلثم فلخ نإف نلت َّنِ ٌةَيوُْسْحَم ِتْوَمْل َضَرَم ضيم بات ؛ ءالّولل

 ىفف ُهَرْيَغ َْلَخُي ْمَل ؤأ ءهْبَدلث يِنَف هتميق َلْدِم وأ هلك يف ْتَكَص هتَمِيق

 و

 .٠ و اعص هلع لاما + :املأ * 2 2لآ هَ ءق تكلا ذ لع 5

 ٍقونِجَو اًبِص مدعو «راّيتخا : يناثلا نكّرلا وهو ءِقيِقّرلا يف طرشَو
 ا 0 3ع هي - عر

0 0 
 ةاَنْعَم يِفَو «ةَباتِكلاب ٌرِعْشُي ظل : تلال نكد َوَهَو ةَعيَّصلأ ىف طرْشَو

 ءففلأك ءاَذَك ْىَلَع ٌتَئاَكُم َتْنَأ ؤَأ َكُئْئَتاَكَك ءاباجيإ ٍناَمَّضلَأ ىف َيَم 1 .ٍ 7 ا 31 3 رم هه آذآ 0#
 وك 2 7 م 0 35 8 2 و 7 0م 0-1 ١

 تلبقك ٌتلبقك «الوُتَقَو ؛ ةّين وأ اظفل رح تنأف ةتْيّذأ اذإ :هلؤق َعَم ءاّمّجَنَم



 2 7 حويدو * + هوس نع ىمك م
 « ِمْوَلْعَم ٍلَجأ ىلإ الّجَوُم نْوكَيَو « مْولْعَم ٍلاَمب الإ ٌحِصِت الَو

 ُهل َضَيَعَت امك الام ٌةنْوَك : عي نكد َرْهَو .ضّرعلأ يف َطِرْشَو

 95 :ِهِلْوَ ناَكْرَألأ نم ُهَرْيَغ ْرَكْدَي مَلَو ءىَلاَعَت هلأ ُهَمِحَر ْفئَصْحْل

 ءاَضَوَع أ ناك ادق ِبَتاَكُمْل وقف يف (ٍلاَحب 5 . ةباتكلا : ْىَأ .(حِصَت

 .اًهْيَلَع ُدَقَعْلأ َدَروُي َّتَح < اكلي ال َنايعألآ نأ ءٍمَلَسلآ َةَمِصِب اًفوُصْوَم
9 

 قمَّذل يف ضرع 2 ءاَعْونَو ةَفِصَو اسْنِجَو اًرذق اًمُهَدْنَع يوم

 ُهَلّصَحُيِل (موُلْعَم ٍلَجَأ ىَلإ) نوُكيَ مسا يدك كِل ملا هيف طرثش

 ِعْضَو يف َماَيِقْلا فَلاَ ُدْفَع ةَباَتِكْلا َّنَأل ءاَضَعَبُم ُبَناَكُمْلأ َناَك ْوَلَو

 ْنَمَف ْىُهَنَع َلاَحَت هللا َيِضَر ِةَباَحَّصلأ ٍنَع ُوُنأَمْلاَو ٍفلّسلآ ُنَئُس هيف رع
0 

 0 ا .الْعفَو ما

 َلَعَجَو هيَمذ يف ِنيَراد ءاَنبَك َةّمّذلأ يف َةَعَْنَم ُنضَوِعْلا َناَك ْوَل :ٌةيْنت

 مَ 1 ماعلا عجن نأ ُروُجَي اَمَك راج اًموَُْماَنْفَو اَمُهِْي ٍةدحاَو لكِ
 ايألآ َّنَأل ءاَهَليجَأت ُحِصَي آل ُهنِإف ِنْيَع ةَعَمْنَم ُضَوِجْلا َناَك وَ اّمَأ َةَرْجَأَو

 ع د :َوْخَن ةَّلاَح ِنْيَع َةَعَفْنَم ُنضَوِعْلأ َناَك نه ؛ ليِجأَتلأ لبق

 0 ا كَ 4 ع رود < ع هر

 ةميمص ةَميِمض نم اَمُهَعَم دب الف ؛ٌكسفنب اًيْوُت يِل طيخت ؤأ ٠ ءارهش ىِنَمَدْحَت نأ
2 25 



 ١11 ٌقنيِبرْسْلأ بيطخلا دمحأ نب دمحمل

 < و

 . ناّمجن هلقأ

 زجَي ملف ءطّرُش ةّميِمضلأ ن نأل ءهئاضقنأ َدْعَب اًراتيِد ي دو :هلؤقك ءِلاَم 00 أ 5 14 هه 0 ه -
- 

 0 را أ طقف ةَعََْم ضو نوي نأ

 م ه 0 ص ربا م
 فانملا وأ ةّمدْخلا ىف ْطَّرَتْشُي ا ِداَسَملب 6 اقم ٍِبَجَو ٍرْهش

 نأ ِناَيْع .ِدْفَعْلاب لِصتت نأ ناي الآب ةَمَلَعتمْل

 ت3 داك 2 5|

 ةَباَحَّصلأ نع ُروُنَمْلأ هَ هل «(ناَمْجَن ُهَلَقَأَو) ٠ ءقَباَمكْلأ موُجن ِدَدَعِل َدَح الو

 نيَمجَن نو نق نَلَع ْتَراَج وَلَو ْمُهَدْعَب ْنَمف ْمُهْنَع ىلاعت هلأ َيِضَر

 اََنَأْلَو ءَنَكْمَأ اَم ِتاَعاَّطْلاَو ِتاَْرْقْلا ىلإ َنوُرِداَبُ اوُناَك ْمُهَّنأل ُهوُلَعَم
 ِناَمْجَن ُمَضلآ هب لْصْحَي اَمَلَكَأَو ءضخب ىلإ اَهِضَْب موُجنلآ مَض ْنِم ةَفَتْشُم
 هللا ُهَّمَحَر ٌيِوَوَتل لاق . (حاَحّصلأ» يف امك ُتْيَوْل انه مجنلأب ٌداَوُمْلأَو

 تناك :ُلاَقي :ىّلاَعت لآ ُهَمحَو يالا ِنَح ةَاَكِح (هبيِذْهَت١ يف ىلا
 ِلِزاَنَمْلاَو مْجّنلآ عوُلَط ىَلَع ْهُهَروُم 2 وثيق َباَسِحْلا ُفِرْعَت ال ُبرَعْل

 ُتاَقْوَألَ تعسف ؛َكَّنَح َكْئْيَدَأ : : اًيرْثلأ ُدْجَن خت ّعْلَط اذِإ ْمُهُدَحَأ لوقف

 .امْجَن تفوْلا يف ئكؤملا نمش هُم موج

3 

0 
 -أ ئل ا

22 

 يف ْوَلَو هِنْيَريِصق ِنْيَمْجَنب حصن اَهّنأ هقالطإ هيَ :ةيبنت

 3 7 ريثك ٍلاَم يِف ٍرِسْعُم ىَلِإ مَلَّسلآَك ءْيَلَع ة َرْدُعْلا ٍناَكْمإل َكِلَذَك َوُهَو

 ع ١

 تنام
 و



 وم م و 31

 لاس م م

 ِفَلأَك «دحاَو ٍضَوي لَ ةدِاَو ةقفَص النك اًديِبَع َبَناَك ْوَلَو ؛ ؛ ٍريِصَق

 امك َراَصَق كلام ِداَحتال َّحَص ؛ ِهئاَدأب م مهن َقَلُعَو ءالثم ِنْيَمْجنب مجم

 كأن. فو مهتيت ىلع نموا علو باو نب ذي مَ

 هنأ ٌرخ هيقاَب ْنَم ضخ ٌةَباَتك حِصَتَو قر َرَجَع ْنََو قس ْمُهنِم نصح

 ناك ْنإَو « قيقَو ضخَب َةَبَتك ُحِصَن الو .ِدقَعْلاب َدوُصَقَمْلا َلالفَتْسالآ ُديُِ

 باَستكال درب اَهيف ُلِقَعْسَي ال َنِقَرلآ نأ ٍةَباَتِكْلا يف ُهَل أ َنْدَأَو ريل هبِقاَب

 ئَصوأ ذأ هلاَم ثلث ضبا تقر َضَْب هِضَرَم يف َبَناَكْوَل من موُجْتل

 ٌةيِصَوْل وَلا رج ْمَلَو ٌهَصْعَب ّلِإ ْثْلُثل ني خرْخُ ملقا «قيِقَر ةَباَتكب

 ٍةَباتكب َةَيِصْوْل ةَحِص ُيوَعَبْلآَو ْننلآ ِنَعَو ِْدَقْلا كلذ يف ٌةباَتكْلا تكَص

 ْنَم الَكَو وأ ءاَعَم ُةاَبتاك ٍدْبَع يِف ِنْيَكيِر ِرَشَك ُدّيّسلأ َدَدَحَت ْوَلَو ِهِدْبَع ضْعَب

 ربل تلج بأ ادعو فص جول تن نإ حس يَ

 ُماَقِبَأَو ةَباتكل أ َّمَسَفَو اَمُهُّدَحَأ ُهّرَجَعَف ُدئَعْلا َرَجَع ولف .اًمِهْيَكْلُم ةَبْسن ئل
 نب صن ناد ُهَاَرْبَأ ْوَلَو ءاَمِدْقَع تناك حب م ,ءاقيف زَخكل 2 هم ل



 / ينيبرشلا بيطحلا ٌدَمَحَآ نب : دمحملا

 َتَم اًهْحْسَف ُهَلَق 62 ةَرِكاَج ِبَئاَكُمْلأ ةَه ةّهج ْنِمَو « ةَمِزآل

 اَهيف َناَكَف ءهّطحِل ال هَئاَكُم ظل ثَدِقُع اَهَّنَأل ءاَهْخْسَم ُهَل َسْبَل همز
 ىلَع هته ْنِم ةَرِاَج يَ ةباَتكلا اَمَأ ؛ ِهْيَلَع ٌقَح امن نهارا

 يف ٍبِجاَوْل ِرْيَغ ِهِضَْب ؤأ مج اب ُّلَحَمْلا َدْنِع بَ ُتَناَكُمْلآ َرَجَع ْنِإَف حَصأل

 ْنِإَو ؛ كلذ َدْنَع بِلْع وأ هْيَلَع ة دق عم كِل دع هن عتنأ وأ «ءتيإلا

 يف هبشألا ىَلَع ِرْصَقْلأ ةَفاَسَم َنوُد ِبئاَكُمْلآ ةَبْيَ بيغ ْتَناَك أ ُهَْلاَم َرْضَح

 َناَك 0 ٍ؛ِرْصَقْلأ 3 ٍةَفاَّسَمِب «3 ةَباَمكْلام يف اهديك «بَلْطَمْلا»

 مِكاَحْلِل َسِيلَو لو هيلع ضوهلا دَعَل ام نم مكاو هب هَ هل

 امك هن عننا نبل انما ُهْنَع بئاَعلَأ ٍبئاَكْمْل ٍلاَم ْنِم ُءاَدَألآ
 .َرَضَح ول ِءاَدألآ َّنِم مَآ وأ ُهَسْفَن َرَجَع

 َعَم ِءاطْعِإلآ َنِم ٌعاَنِتْمالآ ُهَلَف «(ةَرْئاَج ٍبَناَكُمْلا ٍدْبَعْلا ةهج ْنِم) يه ()

 ام

2 

 ليصختو ٍبْسَكْل ىَلَع ةّرْدَقْلأ َعَم َعَم ْوَلَو .(هِسْفن ُريجْعَت ُهَلَو) . ةَرْدَقْل

 الهتار هواك 1 م خش آ (2) . ٍضَرِعْل

 رض عيل بل لمصخت يف أ ةَدَعاَسُم ُهَلاَهْمإ هَل نس ٍزْجَعِل َلَحَمْلا ِنَع

 ٌءاَوَس ماي هال ىَلَع ِةلهمْلا يف ديري ال نأ ُهَلَو هيب ُهَلاَهْمِإ بج بجو

 ؛ِنْيَتلَحْرَم ِنوُد ْنِم ِهِلاَم راَضْحإل ؤأ ؛اَهبف َّحْسَق الق ال 03 سك ضرع

 لوط َكِلَذ َقْوَف اَم فالِخب ٍرِضاَحْلاَك ُهَّنأل هراَضْحِإ ىلإ ُهَلاَهِْإ اًضْيَأ َبَجَو

 الو امه الو ٍنوُنِْب بئاكمْلا وأ ديسلا نم ةَبتكْلا حنت لَو .ةَّدُمْل

 ءدللذ نب هيب عيشي ١ قرط 0 2 ٍٍوُفَس ٍرْجَحِ
 هك ها



 « عاَجُش يبأ ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْفإلا » 14

 هو ده و و. ا. ا. و ف دعو دع اهوأاو فاه او واه واو ده عاق عاشه هع »ا هاو واه واه اماه او اه اه اوأف د. هلا هاه هرها# ههه #

 َدَجَو نإ ِءادَأ يف َِْلَع رج ؤأ َّنُج يِذَّلآ ٍَتاَكْمْآ َماََم ْمِىاَْلآ موُقَيَو
 ديس َفَلَحَو ُمْجَنلآ َلَحَو ةَباتكلا ِتَسبَتَو الالقتسأ ُدمّسْل ُدَذْحَأَي ْمَلَو الاَم هَل

 هقاقْحَتْسا ىلع
 َقاَقَأ اذ ٌعيِضَي ُهّنَأ ىَأَر ْنِإَف ةّيّرُحْلا يف ةَحَلْصَم ُهَل ئَأَرَو : ُنِلاَرمْلا َلإَ

 ةَوي مل
 سل ا.د كرس رعور ص هجم ِ

 هوَ مسكر ًْ ًْ 1 ًَ ً 2 َْ 2 د ا 0-2 هرم 027 كة

 نأل ءملَب اَم اًعِلاَب شزأ ؤأ ءٌدَوَق ُةَمِزِل ِهِديَس ىلَع ُبتاكُملا ئنَج ْولَو
 0 يه را هر 2

 ُهَعَم ُهَنَأل ةيِسْكَي اًمِمَو ُهَعَم امم هََبقَرِب هل قلعت ال ِهْيلَع هتيانج َبِحاَو
 أ

 اًعْفَد .ةُريِجْمَت راو ديس كلذ يفي ام ُهَعَم نحمل نإَف يي 6

 ,ُشْزألاَو هِتَمبِق ْنِم ُلكَألا وأ وق ُهَمَِل ينج :أ ىَلَع تَج وأ ؛ُهنَع ٍرَرَصضلل

 قالطإ يِفَو .ُةبقَدلأ الإ َقّلَعتُم لَم اَهّرَكَع اّذإ اذِإَو هَ ريجَْت ُكْلَْي هنا

 َُرَجَع ٍبِحاَوْلب يف لاَم ةَعَم ْنكيْمَل نإ ٌبيِلْغَت 2 قتلا َةَيِد ِاَع شزألا

 ِتَيِقَبَو هْيَلَع ُهْنَميِق ْتَداَز نإ شزألا ٍرْدقب م م وحسسمْلا بطب ٌمهاَحْلا

 هع هتميِق ْنِم ِنْيَرْمألآ لكأب ُهَواَدِف ِدّيَّسِلِلَو هلك عيب لَِ َيِتَب اًميف ٌةباتكلا

 هأَرْبَأ زأ ُهَقَبْغَأ ْوَلَو ؛ءاَدِفْلآ ُلوُبق َقِحَتُْمْلا ىَلَعَو تاك تيم ءيضزألاو
22 

2 

 ْوَلَو هْيَلَع يجعل قَح قم تو ُهَنَأل ءكاَدِفْل ُهَمْرَلَو َّقَتَع ِء ةيايجلأ َدْعَب 1

 ىلع ٌدَو ُهِدْيَسَلَو ءاَهلَحَم م تاّوْفْل اَقِيِقَر َتاَمَو باتا تعب بناَكمْلا ل

 هلتاق
 لإ 2

 هه رو 2-6

 .ُهَل ةَميِقلَاَف لَو ءاَدَوَق ةيانجلا تَبجؤأ ْن
 ه-_
 سَ



 ١ ينيبرَّشلأ بيطخلا َدَمَحَأ نب , كمحممل
 4 هه 4

 ىلَع ُبِجَيَو « ''؟ِلاَمْلَآ َّنِم ِهِدَي ْيِف اميف ُفّدَصّتلأ ٍبَناَكُمْلِلَو

 هب نيتي امة لَم نم هن َعَضَي نأ ديل

 هيف داع امي ريُخَو مح :وخَت نلعب قَد ام مَ ؛هِديَس ِنْذإ ْنِ

 ْنَم ُءاَرِش ُهَلَو ..مألا» يف تل ىلع ")وِ ؛ اف هلي مدعو لك 9

 فات حِصي لَو اعوان همت ذب هارت اذ «ِودّيَس ِنْذإي هْيلَع ُقِيْعَ
 ر#

 َمِلْعاَمْك ؛ هِلْهَأ ْنِم َسْمَلَو ءالَوْل اَمهْيُحَصَتِل هِديَس يس ِنذبَْلَوةيباَتكَو هن نع

 ْنَمَ) .هَتاَكُم : يأ ُهْنَع طُحَي :ْيَأ ء(َعَضَي ْنَآ ٍدّيّسلَ ئَلَع) ُبِجَي ()

 لام سج ْنِم ُهَل ُهْعَفْذَي ؤأ ٍلَوَمَتُم ّلقأ : يأ .(1) . ةحيجَصلأ (ب ءاَبِكْلأ ِلاَم

 (هب نيعتْسَي) . قتعلا لبق ُمُهَدلَأ وأ طلو . َراَج ِهرْيَغ ْنِم َناَك ْنِإَو . ةباتِكلأ
 ا 20 1 + صل هم 27 7 27 كارم د 72 ه ةم 07

 دوس 741 * : اناء ىزلا مسا ل < ني مُهوناَءو»# :للاعت لاق ؛قتعلا ئلع
 * - :م..هصا اب جام ةسبااص 00008 ٍ

 . قتعلا يلع ةناعإلا هنم دضقلا نآل ءَرِكَذاَمب ءاتيإل َرسُق 15* : ةيآلأ /ر وثلأ
 0 س ءصضصوا ا 2. 8 200 مآ 8 0 عا
 كلذ َ اًهيف عيش الف د اةحيحّصل 20 ب جرخو

 نك

 ما كل 0 اع 1١ ع
 اَمَو ءهْلاَم تيتو َوُهَو هتْوَم ٍنضَرَم يف هب ,ولأ موزل ْنِم َيِنْئتْسأَو 0

 . لالة تهاني فؤتلا تتش لت ٠ عفا تلت يف 2.0

 ُيِمِريَُبل : ريع" : :ةَحسُن يف 306



 ماه اه و دي ده دف .اه عاف ة.اه دف واو هاو ده ده د. عه ا.ه د .اهأ ساعه هو واو ده هاهو هو اهو عاق و هاه واو ده اقأا»

 م يك مد## رةه ل اى يرص ك5 هيجرص مل <25 رةهر يمك وربي 0

 ئلع ةناعإلا طحلاب دصقلا نال ءعفذلا نم ئلؤأ طحلاو ةعفنم / هبتاك ول

 307 و هديل وار هو "قا قَد دما ريم 2ك لو 2 2 ا |

 ةهج يف وف فرصتي لف دإ «عف يش وه ديف هففحم يهو ع قتعل

 0 ا 1 يم ه.كص 0 ةهرمر 5 رام هت وى مذ
 2 اًميف هنم لُؤأ ريخآلا فلا يِف عفّدلاَو طحلا نم لك نؤكَو ىرخا

 هس هي م ب 0 0 وقم موو قلو ا 8 هما و
 هب مل نإف ءهرّيغ نم ئلؤأ موجنلا َعْبَر هنؤكو .قتعلا ىلإ بّرقأ هنال

 هر هل لد فة

 عّبّسْل َصَحَو ُهدْيْغَو [غ 0 ؛ ايلات 00 ةاَمّسلَأ عْبُرلأ طخ د طخ ائَوَر

 ١ اًمُهْنَع ىَلاَعَت هللأ َيِضَوَرَمُع ٍنْبَأ ِنَع ١[ 44 :مَُرل ُكِلاَم

 اَهَل ُبِجَي : اهي جلي ليال ينك شا دلك لع ىلَع ُمُوْحَيَو

 تم ع هلع حبر 2ٌخ ُدَلَوْلاَو ُهَكْلُم اَهّنأل هْيَلَع َدَح آَلَو ءاَهْدْهَم ِهْيَطَوب

 قيقدلأ 3 ةبتاكحْلا ُلَلَوَو ءٌةَبَئاَكَم ٌةَدَلوَتْسُم لَوْ ْتَراَضَو ءاّرُخ و هداقعنال

 لت ْوَلَف ءدّيَّسلِل هيف ِكْلُمْلأ نَحَو ءاَقْنِعَو امر اَهْعَبْنَي ةّباتكْلا َدْعَب ْت داَحْل
 لس ريس »يس

 ف ,كال هه عمم هامان و 00 وع ار 3

 فقَو لصف اَمَوُهْْهمَو ةبسكو هْيَلَع ةَياَنِج شْرَأ ْنِم ُهنوَمُيَد هَل ُهنَميِقَ

 اذنه :ُهُدّيَم ْيَس َلاَقَم ٍلاَمِب ُباَكْمْلا ىَتأ ْوَلَو . هدّيَسِلَف َلِإَو ُكَلَق َّنَنَع ْنَِق

 رك رأ لش : كيج ديل و ' .دنمتي اكمل قد ينو رع

 قد نعلم ع :َء ادله : يلا َلَقَق «وب هاَجق مخل 1ع دم زل مل

 جرت راجل ءامإلا ارش بنام يأ ردع لأ الل وي
 ٌفلاَخ ْناَف ىو وك 2.2 ؟ م بر اس 0
 الَق ّىَطَوَو فلاخ نإف ءَمدّيَس هل نذأ نإَو تم ُءْطَو لَو ( هديس ذب الإ

 ُهدْعَب وأ رشي نم نإف ؛ٌبيسن دلَولاَو ءِكلُملا ةّهبشل ِهّْيلَع َدَح ”-- 6 ًّ 0 هلم ؟ 7 ش 7 وكر مر م 00 هك 0



 3,١ ينيبرّشلا بيطحلا ٌدَمحَأ نب رب دمحم

١ .٠ ١ 

 ه- 000 5 ا 0 0 0 0 2ع سا 5 و

 ُهْعَِي ُعَِبْمَي «هيبأل ٌكوُلْمَم َوُهَو ءاقَتِعَو اق ُهَعبَت قل نم ٍرْهشَأ هس ِنوُد
 0س 2 ِ / ترو 2 0 عَ هه 20 1

 1 200 ع5 8-0 ام سا ءاهش ه 00 و 0 م وو ع و 7 2
 نم ٌرثكاف ٍرَهْشأ ةتِسِل هتدلَو نإَو , تقلع اًهنآل ٍدلَو مأ ِهّمأ ريصت الَو

 ٍرْهْشَأ هَمِسِ ُهنَدَلَوَو «رتكألا ٍةَروُص يف ُهدْمَب وأ اََلْطُم قل َعَماَهَئِطَوَو قيل
 كج

 ١ 0 . ١
 1١ 0 هو ١

 ىَلع ُدّيَسلآ ِربْجُي ْمَل ءاهّلََم َلِبق اهَضْعَب وأ َموُجُنلآ ُبَناَكمْلآ َلَجَع وَ
 ذك . صبا ىلع رجأ إو ظل وَ صرت لب عت إو هت
 هَترثيِل موُجّنلا ضْحَب َلجَع ْوَلَو ٍ؛ُبَناَكْمْل َتَعَو ُهْنَع يِضاَقْلأ ُهَضَبَق «ببأ

 َوُه اَذنَمَو ءِبَناَكْمْلأ َنِم َْنَع ضايتغالأ لَو موُجنلا ُعْيَب حِصَي اَلَو

 ٌموُجْنلآ ُد َدّيَّسل أ َعاَبْولَ .هفالخ ىَلَع َنيِرخََتْمْلا ُضْعَب ئَرَج ْنِإَو ؛ ُدَمَتْعَمْلا

 َتَناَكْمْلأ ُدّيّسلأ ُبِلاَطُيَو ءْقِتْعَي ْمَل يِرَتْشُمْل ىلإ ْمْجَّنلا ُبَناَكْمْلا ئَدَأ
 ةحيحَص هَ ٍةَبباَكمْلا بكَ عنب حِصي آلَ ُهَدَحَأ اَمب َيِرتْشُمْلآ ٌبَناَكْمْلَو

 قبب دّيَسلَأ ةّهج ْنِم اًهِموُرَلل ةَباَبكْلأ ُعَفْرَي ل َعْيبْل نأ :ديِدَجلآ يف

 ُتَناَكْمْلا َضْري مَل اذإ اَذنَه ةَدَلْوَتْسُمْلاَك ُهْعْبَب ّء َّمِصَي ْمَلَف قثعلأ ٌقِحَتْسُم
 يف يس يضاهي اما اضاءه يضة م« مثيل

١ 

 هم هَ

 . هعيبك هنبهَو «ِهِلاطْبِإب ع َيِضَر دق َةَو هَل ّقحلا َّنأل «(هقيِلاَعَت»

 بأ يوت و ويبع قاتغإ او تاك يف ام ُعْيَب دّيّسلِل َسْيَلَو
 هه

 000000 * لك ُدَحَم هَ ؛ هذي يِف اّمِم ِءْيَش يِف ُفُدَصتلأ الَو
2 

١ 

 ول اَمُك َمَرَْلا ام ُهَمِرَلَو َقَبَع َلَعَفَم ءيفلأك ءاَذَك ىَلَع َكِبَتاَكُم قتغأ : ِدّيّسلِل
 ل



 ١ » ِعاَجش يب ٍظاَمْلَأ لح يف ف ٌغانقإلا «

 :َلاَق اَذِإ اَذَه «ريِسأل كلكم وُ ءاَذَك ىَلَع َكَتَدَلْوَبْسُم قتغأ :َلاَق

 ٍلِئاَّسلأ ِنَع ْنيَْي مَلُهَّنِإَف ءاَدَك ىَلَع ينَع ُهَفتَعَأ :َلاَف اذِإاَمأ ؛َقَلطَأَو !ُهَقتْعَأ
 .لاَمْأ حينَ 53 «ٌحَصَألَأ يف قيْعُمْلا نَع ُّقِتْحَيَو ا

 َدْعَب) يِقاَبْل (ِلاَمْلآ عيج ِاَدَأ َدْعَب اإ) ِبَئاَكُمْلأ نم ءْيَش ث (ٌقتْعَي هي لو)

 مولان هلع يو ءانيش ع هس عملاق .ع عوشالأ دَعلأ
 طَقْمَي طقنَي ْملَودَقْل ادهن ةئَش ُهْنِم ْقِتْحَي هَل ُهُواَتيِإ وأ ُهَطَح ٌبِجاَوْلآ ُرْدَقْل

 ُهَِتْوُي ْنَأ يس َّندل : :لاق صولا يف لاَ اَمك ل ُصاَقَيلأ ُلْصْسَي الَو ُهْنَع

 ْبَناَكْمْلا ُهْعَفْرَي ْنِكَل هلم ِهْيَلَع ُهَل َنأل ةُريجمَت ٍدّيَسِلِل َنْيَلَو ءهِرْيَغ ْنِم

 ىَهَتنأ .اَمُهنْي َرمألآ َلِصْفَيَوُهَيَأَر ئَرَي تح ٍمِكاَحْلِل
 دع د

 1 نإ همم . رع م ا هم هم - 22

 لب ؛اًداَوُم َسْيَلَو ٠ هْيلَع مكُحلأ ٌرْضق ءادآلأب بلَصُمْلا ٍديبقت ةّيِضق :ٌةيينت

 الَو «هب ِةَلاَوَحْلابَو ءهةَضْوَرلآ» يف ُهَلاَق اَمَك اًضِيأ أ موُجتلآ نم ِءاَرْبِإلآِب تعي

 يقابل ذل نم يقيل مجاب هدي ديت ْنِم ْمِلْعَو . هْيَلَع َةَلاَوَحْلا ُحِصَن

 :لك هلؤقل ءَكِلْذَك َرْهَو كيش ُهْنِم ني ْنِتْعَي مل َلَقََف اًمَهْرِد ْوَلَو يت

 للك َُقملاَو 0955 :مْفَر 3٠١/4 ةْوادوُبَأ] (مَهْرِد ِهّبَلَع َيِقَب اَم ٌّنِق ُبَتاَكُمْلا»

 َْلَكْمْل ناك ذإ
 لس

.- 

 لم رم

 هيف َنْعَمْلأَو «[5314 :مقَر 3٠١/4 ُنِمَلْيَدْلاَو 41١471 :مَقَر ُهَنَأ هيف

 : َواَعَمل أ[ هيف ُبْلَعُمْلا َناَك ْنِإَو ءاَهِلاَمْكِْس َلْبق ُنِتْمَي الق َةَفّصلأِب َقْيِعْلأ هيف



 ١ ينيبرّشلأ بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحملا

 ماقام ماو ادع اثم ىو و او جاع سه د عاو جاو »هو واو وادق د .«. واهو عداه دع وى و و وه هو و او و عاف و واوا و مه وام اعف

 ٌةَدِياَْلآ هيف َكِراَّشُت اَمَو ةدِساَمْلاَو لاَ باكل َنْيَب قْدَمْلَأ ىف ةّمَتَت

 لاليخآب اهمَكِص ْتْلتخآ ام ةلِياَبْلا ؛ َكِذ يَ :ء و هيف اقلام ام ةحيجّصلا
 وأ اًهَرْكُم وأ نوُيْجَم وأ ايبَص ِنْيَدِقاَعبُمْلا ِدَح ٍدَحَأ ٍنْوَكَك ءاَهِناَكْرَأ ْنِم نك
 9 ٠ 3 م 2 1 عك 6 3 85 هام ىو
 ْنَعِم معي أب ٍربتْمُم قيلت يف لإ ةاَمْلُم َيِهَ مَدك ٍدوُصَقَم ٍرْيَغِب ْتَدِقُع

0١ 

9 
 اس هم هم

 يشك رش ِاَسف ذأ  قيِقَر ضَْب ةَباتكب اهْمَكِص ْتْلَمْخأ ام: َدِساَفْلأَو

 َيِهَو ِ؛ِدِحاَو ٍمْجَنَك مْجَتَك ٍلَجَأ ٍداَسَق و :ِرْمَخك ٍضَوي ِداَسَق ذأ اَذَك ُهْعيي وأ

 فوه لج ضأ أ يو «ينكب ناكل النا ين ةخيجشلا

 يف ٍةَفِصب قيَِْتلَأكَو ؛ُهبْسك َنَتَع اذ ُهُعبي هنأ يِفَو «هدّيَسْل ءاَدألَب قي ّقتعَي
 هه 2

 هاري ِبَتاَكُمل ِءاَدَأ ٍرْيَغب ُقِتْعَي 0

 ا

5-17 
07 

 َّنَأ ينو ءاَعّدرَبتم ه ُهْنَع ُهَرْيَغ هَئاَدَأ و | هك .
 رع م 2

 هنأ يفَو هب ةيِصَوْلا حصته يِفَو «ءاَدألآ َلْبَق ِهِديَس تعب تهب

 هعَْمَو ِهكِِلْمَتَو ِةَراَمَكْلا نع هِقاَنْعِإ َةَحِص يِفَو :َنيِبَتاَحُمْا ٌمُهَس هَ ] ْفَرْصُي
 هَ

 ٍةَمَألَآ ِءْطَو ِزاَوَجَو ِرَفَسلآ َنِم
 هس دع لس ةهرار 2 7 هريار 7

 لوألا ىف َبّلَغُمْلا ركل َةْضَواَعُم ُدَفَع ِةَدِساَفْلَاَو ةَحيِحَّصلأ نم ٌّلَكَو
 ب 4 00002

 2 0-7 و 2 وع 1 نا ةرسأ سو هريس اس يك سرس 0 000
 «عاوس اندنع دسافلاَو لطاَبلاَو «قيلعتلا لونعم ةيناثلا ىفَو ةضّواَعَملا لتعم

2-4 



 ار اد. ادم ده د. ا.د. دع ده اود. هاه هو واو د هاه هاه هاه او دو هاو ده اهو دى ده دس وو عاف هاف ا هاهع يو ده او واهداف اه ا .اعأاس

 ْمِجْرَي َبتاكملا نأ يِفَو ؛ِهْيلَع هس ِرْجَحَو ِدّيَسلأ ِءاَمعِإ وخنب لطب اَهنأ يِفَ

 هْيلَع ُعِجْرَي ُدْيَسلَو ؛ةَميِق َُل َناَك نإ َفِلَت نإ ِهِلَدَبِبَو «ّيَِب نإ ُهاّدَأ ام ِّْيلَع

 ءاَضر اَبْوَلَو اًصاَقَ ٍبَاَكمَْوديَسلآ ٌبِجاَو َدَحّنأ ِنِإَف . قثعلأ َتَفَو هتَميِقِب

 الف نيمو اَناَك َنِإَق «ِنْيَدَقَن اَناَك اذِإ اذه هب ٍلْضَمْل ٌبحاَص ُعحّرَيَ

 لاو وو جاما عزت يف تزن لل اعف يأ نما

 .اًَهَرْكِذ لتي ال َرصتشملآ اذنه نإ ءاًهَتَعَجاَرَمب ال ةَّمهم

2١ 



 ك1 ُينيِبرَشْلأ بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحم

 دالؤَألا ِتاَهمَأ يف ّلْصِق
 ُةقتْحُي ىَلاَعَت هللأ َّنأ َءاَجَر قيعْلب ُهَباَتِك ىَلاَعَت هللأ ُهَمِحَر ُْتنَصُمْلا َمَتَح

 انَريِجُم نأ فمَرَكَو هِلْضَف نم ىَلاَعَت هلل ُلَأْسَيَف رالآ َّنِم ُهَحِراَشَو ُهَتِراَقَو

 ٌقَنِع ُهَنأل لْصَمْلا اَذَه رخو ءاَهنم - انِلْمَأ َعيِمَجَو اتَحياْشَمَو ائيِدْلاَوَو

 لا علق ارش ردها ْمَضب ُتاَهَمَأَو ؛ِراطْؤأ ِءاَضقب ٌبوُشَم ير
 َذَقْيو . يمزج ُهلَف َِذ ىلع اهعنَج ليد دهم الضو اسك

 و ءِسّئلِل ُتاَهَمَألا :مُهُضْنَب َلاَقَو ٌثاَمَأ :اًضيَأ اَهِعَْج يِ 8
 أ 0

 . اذنه ىَلِإ لوألا ُدَر نيو ؛ مِجرْيَع يف رت يَا '

 بد ْنَع ٌهّرُخ َيِهَف اًهِدّيَس ْنِم ْثَدَلَو 3 ةَمَأ اَمُيَأ» : ُدْيَح َكِلَذ يِ 5-3

 ؛ِداَنْسِإلآ ُحيِحَص :َلاَقَو ١: : مْفَر 3/51 ُمِكاَحْلَاَو ُهذِجَأ هَل ُهَجاَم ُنْبَأ ُهاَوَر «ةنم

1 

 0 هم نم هَ مرور

 4١1١0619 :مقَر 37د ٌنِناَرَبْطلاَو ؟ ٌيِبطَقَراَذلاَو ؛؟5917 :مقَر 27911 ١/ َدَمْحَأَو

 ُنْب ُنْيَسْحْلأ هِداَنْسِإ يف :717/4 «صيخلتلا» يف ٌظِفاَحْلأ َلاَق ء١151 :مْقَر 255١/١ ُيِمَلْيَدلَأَو

 «ٌيِراَخْبلا] (نْيَحيِحَّصلأ» ٌرْبَخَو ؟ ؟هدانسإ | َحححْصَو ٠ [اًدج ٌففيِعَض َوْهَو ٌئِمِشاَهْلا ملأ ِدْبَع

 يتنأت انإ ! ملأ لوُس واي: َنلق : ئَسوُم يبأ ْنَع 144 : مُر ٌملسشَو ح07: : مقر

 ل ْنَأ ْةُكِيَلَع اَم» :َلاَقَف ؟ِلْرَعْلا ىف ْئَّرَت اَمَف َنُهَناَمْنَأ ُتَحْنَو اَياَبّسل
 9 مس هيبيس 3 م 2 9 هع لك 5 2 7 مسا دس ربا هر

 :مهلؤق يِفف «ةنئاك َيِهَو الإ ةَماَيِقلا ِمْوَي ىلإ ةنئاك ةَمّسن نِم ام ءاولعفت
 4 ١

 3 076 2 0 20 وع كر

 ئلع ليلذ ْنِهَناَمْتأ ٌبحنَو

501 

 20016 - 2 6 سس وسموسع ؟ ى- 80

 ا دهشتساَو «كلذل ٌعِنتْمم داليتْسالاب َنْهَعِيَب ن



 ١5 ) ٍعاَجش يبأ ٍظاَمْأ َلَح يف ٌعانقإلا « 5 ع

 ممم 3 - هو ب يره وم ا 0 220 ري 7 - َ 0

 قلخ نم ءئش هيف َنّيَبت ام تعضّوف ُهتَمأ دّيّسلا َباَصَأ اذِإَو

 2 هام ملول ه1 - 20

 . اًهْتَبِهَو اَهْنْهَرَو اَهْعْيَب هْيَلَع َمُرَح ''”تيِمَدآ

 مللأ لوُسَر رثي مل :اهنع / اَعَت هللأ َىِضَر ةشئ ةشئاع لقب 4 : مقرا ٌئقهيبلا : 31 : 2 م هذ شك م - 0. ْ هه

 َّمأ كوي ْمَل هنأ ىَلَع ةَلآلَد هيف :َلاَك ؛ة أ لَو اَدْبَع لَو اًمَهْرِد اَلَو اًراَئيِد لل

 قوت ع هنو قو ماري

 اًمِلْسُم اًضْمَب وأ لك حْلأ ُلُجَدلا (ُدَّيَسلأ) . َّىِطَو :ْيَأ «(َباَصَأ اَذِإَو)
 يوت قيس ان تقلع ل يأ«(. ا وأ

 هيف) يالا 0 ةريجْلا لأب وأ دع ا .حخَل :ْيَأ «(م) َوُهَو
 لخأل الإ رهظت ْمَل نإ .ئبك هدو اهيف ةفضت «(ني قل نب يأ

 ْنَِّم ْوَلَو (اَهْعْبَب ِهْيَلَع َمْرَح) (اَذِإ) ُباَوَجَو . الأ ٍرْيَغ ْنِم ْوَلَو .ةريجلا
 ل

 عم َعَم (اَهََبِهَو اَهْنْهَرَو) . اَهييَرَحِ مَآ ْنَمِم وأ قمل طش وأ ِهْيَلَع قع

 قو لَو يق اوني لالا هت س١ ريكي انآ كي

 /4] يْطَْاَدل هاَوَر . 82 َيِهف َتاَم اذ ءاَيَح مادام اَعُيس هب عن

 ٌَمْجإِلآ مم ُدَقَو «ٌتاَقث هلك ُةَناَوُد : ٍناَّطَقلَأ نب

 ىَلَع اًمْوَي لَ ُهّنأهْنَعةأ َيِضَر نع ْنَع َرهْيْشأَو . اهني ةكِص مَع لَ

 أ لاقو ؟[84 :مُقَر "4

  )1١خّسنلآ ضغَب يف : ١ َنيّيِمَدآلا ٍقلَخ ْنِم « .



 ماما. نا. اد. انا اهار د. دع ا. د... دو عام وه او اه ها واو هاه هو هاه ده د« هوو هلو ا فهاه واو هاو هاه و واه و ا ةاه و اهأا»

 قاّريلأ ُدْبَعا . ةَعاَمَجلا فِلاَحَأ ن

 52 ريب 2 0 ٠ نإ نك
 00 00 مس ا رلسو عر عراد <. و ع م م

 ٍدالؤألا ِتاَهَّمأ نأ ىلع ٌرمع ْيَأَرَو يِبَأَر َعَمَتْجَأ هتبطخ ءانثأ ىف لاقف رّنملا
 ٌءِ م هاوعر .و اس يرتب خس 2 يا توسمومو رك جرم ع م مهره

 وأ عم كيأَر : ٌيِناَملَّسلا ةديبع لاف نهعيب ىَرأ نآلا اناَو «نعتبي ال

 لاقف . َكَدَْحَو َكيأَر نم انّْيلإ ٌبَحَأ ؛ةَعامَجلأ َْعَم :ةَياَوِر يِفَو َرَمَع
 هم 26م نا كك ه- و و 9

 ةّركأ ىنإف ءنوضاق متنأ ام هيف اوضقا

 ٍةَحِصب ٌمِكاَح َمُكَح ْوَلَ .[71501 :مقَر 47/٠١ ُيِقَهْبَمْلاَو ؛5774١ :مُقَر م

 نيب يقال ْنِم اَْيَب يف ناك اَمَو .عخإلا ئاخخل ةلكخ نفي ذقن اهِعْيَب

 ْنَع َدْواَد وب ُهاَوَر اَمَو ءهْعنَم ىلع اًعّمْجُم َراَص اَّضَو َمَطَقْنَأ ِدَقَف ٍلّوَألآ ِنْرَقْل

 .اَسأَب َكِلَذب ري ل يح لك يبل 577 تاق اني اَرس عيت اَنُك : باج
 َنْبَأَو ؛"7 5 / ُننْطْفَراَدلأَ َدلَأَو موب : مُقَر فَجاَم ْنْبْأَو ؛ 6 / + ئَربكلا» يف ف ُنيِئاَسنلا

 3 ّيِبلأ ىلإ ٌبوُسْنَم لأب حوُسنَم هنأ ُهْنَع بيجأ [1916 :مُفَر ءناِج

 ْنَع ل هبه َوُهَو ءاّضنَو اَلْوَ ِهْيَلِإ بسن اَم هلع مقيم اداه الاذن

 جم امك ٍِدالْوَأْلَا ِتاَهَمَأ عب

 هوَ هنأ لع هب اهي نب اهني اهني نم نب تنمو

 اَمَك ءاَهيِقاَب ىلإ يِرْسَي سيو هنأ اَهَضَْب اَهَعاَبْوَل نأ ْيَلَع يبني ٌحَصألآ

 َنْيَل هن .ةني غصت الأ مكي ةيعك ١ َناَك اّذِإ هنأ هِقِيِقَر َضْحَب ٌّقَبْعَأ وَ
 هلل فرس

© 

 ْمَل اذإ عنَمْلأ ُلَحَمَو حمو ؛ُهَرَكَذ ْنَم َرَأ ْمَل ْنِإَو ءٌرِهاَظ اَذنَمَو ؛ِءالَوْلَ لْهَأ ْنِم
 م 2-0

 ٌتَراَضَو ثييشو مين تسيل ةرفك لَك أب عل نإ ُداليإلا عِفَترَي

 .اًهيف ِتاَفّدَصَّتلأ ٌعي ُعيَِج ّخِصَيهَّنِإق هن

 : رّوص يف اَهَعْيَب حِصَي اذكَو



 أ ِظاَمْلَأ ّلَح يف عاقل » 31

 مام د. ادهم د. و اد.أاو هاو و ده. سو و و اق ده ىو دى ده ها سها. ده اواوه ساو هاو و و دواهأدو هاد. دع ا.ه ساق هو ده دى دهام هاه

 م 8 ع هو ْ م مم 7

 .ِنْيَّذَلأ يف ٌعاَبت رسغملا ضبقملا ِنِهاَّرلأ ةَدلْوَتْسُم اهنم
 ع اها س<ىس وص ب صوار كرم هه ني همر اس نع در

 ٌرِسْعُم َوُهَو ثراَولأ اَهَدلْوتْسأ اذإ ْنْيَد اَهب َقَلَعَت يِتلأ ةكرتلأ ةَيِراَج اًهْنِمَو

 ِتْيَمْلأ ِنْيَد يف عابت

 0. 2 0 ا م 8 ذآ مسصإ ع م سىس ى# - ل 2

 رسم و اًهَتَبِقَرِب اقلعتم الام بجوت ةيانج ةّيناَجلا دلؤتْسأ اذإ ام اّهنم

 . ةيانجلا ٍنْيَد يِف عابت ها م هد يع

 و رو هو 02 رع 0 عك 0000 ىو يي 02000 8 هه هَ 2

 ىف رسعم َو ةّراجتلا ىف لو أملا دْيَعلا | دلؤتسا اذِإ ام مو

 ّنِم سِماَحْلا بابل َرِخاَوَأ َعَبرألآ ٌرَوُصلَأ ِهِذَه َدَضْوَرلأ» يف َرَكَذ ُدَقَو

 عْيبلأ َدْعب َدْعَب ِكِلاَمْل ىلإ ِرَوُصلأ هِذنَم يف َداَع اَذِإ َكْلُمْلأ َّنِإ :َلاَقَو «حاكتلا

 ْ ./ 0 . ٌةاليتْسالآ َداَع
 وعي ال ُهَنَأ اهيف ُرَهْظي يِذَلاَم بسلا ُةلآْسَم َيِمَو ىلوأل الآ ٌةَروُصلأ اَمَأ

 هذه يفالخب يكل ُءاَنلَطَبَأ انك كلذ دعت اَهِكِلاَمِل ٌتّداَع اذِإ ٌداليتْسالأ

 مث اَهِنَمَتي َقُدَصتلا َرَذَن ْوَل اَم ٍداليتسالا ذوفن نم لْدَتْسُيَو ِلْئاَسَمْل

3 

2 

 اهي ةاليتْسأ ُذْمنَي اَلَو ءاَهِيَمَتب َقُدَصَتلآَو اَهْعيب ُهُمَرْلَي ُّنِإَ ءاَهَدَلْوَتْسأ

 عم ٠ . ثراَوْلِل اًهيِف ُكْلُمْلاَف .ثلثلأ َنِم ُجْرْخَت ةَيِراَج قد 8 ب ئَصْؤُأ اذإ اَمَو
١ 

  2هرغم هه

 اذِإ اّمَو ءِهْيِصَوْلا لاطبِإ ىلإ اضل دق مَ اهات لقال ؤتسأ ول كلذ

 نق ِرْهشَأ نس نم رتكَأل ثَدلَوَ همم َِيَوَف َنينَس عني ُيِبّصلأ َلَمكتس
2 

 ممالك ٌرِهاَظَو : ُيِنيِْلْبْلا َلاَق . هِغوُلبب ْمَكْحُي ال ْنِكَلَو :اوُ اَق ُهَقَحْلَي َدَلَوْل



 هلأ سطخلا

 "7 ينيبرَّشلَأ بيطختلا أ دمحأ ٠ نب دَمَحَمل

2 

 و و م ها < 0 2

 ٍداليِتْسأ توُبثَو ِهِغولبب مُكُحْلأ ه ُهاَنْبَوَص يِذَلأَو « .ذاليتشأ تبني ال هنأ يِضََق

 . اىّهتنأ . ءانثتس 8 اند ال انف اَم َلَعَو ةَروُصلأ هِذنَه لن 58 ىتشَتْسُت مهم الك ىَلَعَف هتمأ

 ِهْيَلَع روُجْحَمْلا د ٍداليِتْس ذوشت يِف فليح ئانئيْسالا ُدَمَتْعْجْلاَو

 .ةفالخ ٌنكْبُسلأ م َحُجََو ينقل هع لو عفر نبأ ه دوف َحَجَرف ؛ . سلق

 ٌيِلاَرَعْلاَو «يِواَحْلأ» نَع َقَبَس : َلاَق مث ؛ ُنِشَكْرَّرلأَو ُيِعَرْذألأ ُهَعَب
 1 هر 00

 . ىهتنأ ٠ ذوفتلا

 لوقَي ْنَم َّنِإَ «ضيرمْلأَك نك ْنِم ةبشَأ ٍرِغُمْلا ٍنِاَرلآ داليتْسآَكُهْْوَكو
 هم و 5 6

 . ٍرِسْعُمْلأ أ ِنِهاَرلأب ُهُهَّبشُي ِهِمَدَعِب لوقي ْنَمَو «ضيرَملأب ُهُهْبْسُي ذوقتلأب

 لِ اقيِقَر َت امم َُنمَأ َلَبخَأ اذِإ ُبَئاَكُمْلأ اًضَْبْوأ الك ولآ دي 7 ديب جَرْخَو
٠. 
2 

 َرْيَغ ناك اَذِ م وّررخُمْل ِءاَمْلأ» : :بو ؟ِهِتْوَمِب قَتْعَت الق ُضَدْعَي وأ ٍرْجَعْل

 ؛ ٌداليتْسأ هب َتْيثي دقي لق «انٌرلَأك هيل مَرَحُم ِهْجَو ىَلَع جِراَكْلأَوهَو مَرتْحُم

 َدْعَب دب ِتاهح لاح يف ُهْنِم لِصَنمْلا هيَ تحس تس ول ام ؛اََحْلأ لاح" :بَو

 «ِثراَوْلا ِكلُم ىلإ تلمع تؤتلاب اهنأل دولا ةيئأ و هب تبني الق ءهَتْوَم

 اًهَدَلْوَتْسَأ اذ هن .نتْل ٍطْرَسِب اَهاَرَيْشَأ يِتَّلأ ُهَّْمَأ : هِتَراَبِع يف ُلُخْدَيَو

 َلَيْخَأ ْوَل ُهَنأ ُُتَراَبِع موت ُدَقَو ورتب ني ا اهي ذأ ليف ت 3

 15 ءاّداَرَم َِيلَ ءاَهيف ٍداليتْسالب دف دمتي ل دن ءاَهْضْعَب 61 0 : ينل ةَيِ

 . قتعلأ يف د َءَم اَمَك اًرِسوُم َّناَك ْنِإ لُكْلأ يِفَو يي

1 

0 

5-3 

 م ه# هل

 َراَجِإلَأَو (ماَدخِتْسالب اَهيف َفُدَّصَتلأا> .ٍدّيَّسلأ :ْيأ «(ُهل َراَجَو)
 أ
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 اا ينيبرُشلا بيطخلا َدَمَحَأ نب رب دمحم
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 هلام سأَر ْنِم ْتَقَتَع تقع هيلا تا اذ « ٍءْطَوْلأَو

 |, م01 و قيل هذا 6م 2 2 َكِنُزَك مسعر 700

 و اَهْيلع هكلم ءاقبل اهِنذِإ ريغب اهجيوزت هلو .كلذك ّوهَو .لّبقتْسمل

 دم مدا أ عيْطُمَراَدلآ ثيِدَحْلَو عاَمْجِإلآب هِدَلَو َّمأل (ُءْطَوْلا) هَل (َو)

 ُهَبَمَأ فاَكْل ليخأ لات اهتم رك ُياَومْلآَو نم ٌعِناَم َكاَنُه لّصْحَي ْمَلاَذإ

 اَضَر ْو وأ بّسنب ؛ هْيَلَع ةَمَدَحْمْلا ُهَيَم هَ أ ءاَضَر ْؤأ هِصْخََسلا لَيْخَأ 1

 تأ لعيون كَسئاَكْم َدَّلْوَأ وَلاَمَو «

 يفالخ الب (ْتَقَتَع) . ٍلاَجْعِتْسالَأ ٍدْضقِب هَ آ اَهِلْتقب ْولَو (ُديَسل ا َتاَم اَذِإَو)

 نبأ ٍنَع 000١[ من هر «فئربكلا ْنّسْلأ١] ْيَقَهَْْلا ئَوَر اَملَو ؛« قّلِدَأْلا نم م م
/ 

 َناَك ْوَلَو :ةّيَرُحْلا ّقَح اَهَل َتَبْنَأ :ْيَأ ٠ اَمُدَلَو اَهَقَتْعَأ ِدلَوْل ٌمأ : َلاَق ُهّنأ َرَمُع

 نم ّىهو « ةفورعملا ةَدِعاَقْل نم ةانثتْسملا رَوّصلأ دَحأ اًذلَهَو طقس طر

 ع

 . ِهِناَمْرِحِب بِقوع هِناَوأ لبق ِءْ يشب َلَجْعَتْسَ

 2377/1 قازَيلَأ ُدْبَع] اه ُدَلَو اَهَقَبْغَأ» :ككو '''هلْؤقي (هِلاَم أَو اي) ايي
00000 

 نم اهب نئيَصوأ ْؤأ ؟ال ْمأ ٍضَرَمْل يف ءاّهقتغأ 1 اَهَلَبْخَأ ٌءاَوَسَو و097 فَ

 ُبَسْحُ اهب ةَبِصولآ َنَف ءمالشإلا ةَجَحب ٌةَكَح ئَصوأ ول اَم يفالخب ؟آل مآ تل

 هم سر سه 1 200 ا 7 دقص

 ىف ٍلاّملا قافنإ هَبْسَأَف 2 اتْمَيْسالأ لصح ٌفالَنِ اَذَه ْنأل «ثلثلا نم
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 . ِتاَوَهَّشلاَو ِتاَّذَّنلأ

 هو 2 2 ل 0

 . ٌئِمرْيَجَبلا . «هلؤق رهاظل» : ةخشن ىف )١(



 .ةرافكلاك .ىلاعت ملل ْولَو .(ِنوُيَّدلأ) ٍءاَضق (لْبق) اًهقْتِعِب ْأَدْنَيَو 5 0 م م2 مساومر |ساك  ةكوسر
 2 ص لا < هرم 2 9 8 هود هياس هر كس 7 مار امر

 ٍداليتْسالا َلْبَق لِصاَحْل (اَمْدَلَوَو) . ِءاَرقفلاك َةّماَع ةّهجل ْوَلَو (اَياَصَوْلََو)
 3 هم عا 00 هسا 2 عع هي هم" م2 يم
 ٍرئاَسِب هيف ٌفُرَصَتلأَو ُهْعِيِب ُهلَو « كيسا ِتْوَمِب نوقتعي ال جوز نم وأ انز نم

 هوما < هو 5 0 هر ىو م 0 مو ره م

 َدْعَب ٍلِصاَحْلا ٍدَلَوْلا فالخب مألِ َةَيَرْحْلا توبث َلْبَق هثوُدُحِل ٍتاَقْدَصَتل
 .ٍداليِتْسالأ

 اَمب هيف ٍفُدَصّتلَأ عْنَم يِف (اَهَلِْئَمب) ُهّنإَف هِرْيَغ أ حاكيب (هِرْيَغ ْنِم
 ىلع ُهُراَبْجِإَو ُهَُراَجإَو ُةُماَدْختْسأ ُهَل ُروُجَيَو ءاّهيف هب ُفْدَصَتلأ ِهْيَلَع عَِْمَي

 ِلّيَسْل ترمب ُهَقْتَِو ءاَركَذ َناك نإ ال .ىّتنأ َناَك ْنِإ حاكتلأ

 َدَلَوْل َّنَأل (َةَضْوَّرلآ» يف ُهَلاَق اَمُك ِدّيَسلآ ةاَيَح يف ْتَناَم دَق ُدَْأ ْتَناَك ْنِإَو

 ةاَيَح يف ُهَل ٌدََبْسأ ٌّقَح ُهَنَألَو «مزاللأ ِهبَبَس يف اَذكف ةَيَوْحَو ذر ُهَمأ ُعَن

 اَهُدَلَو ْقِتْحَي ْمَل ُهَتَدَلْوَتْسُم ُدّيَسلأ َنَتْعَأ وَلَو ءاَمتْوَمِب طقْسَي ْمَلَ هَ
 ط رس 2 1 2

 َوُهَو ءاَهمَأ ءطَوب اَهيمْرْحِب َكِلذ َلَلُعَو .هيدَلْوَتْسُم ٍتْنِب ُءْطَو ُهَل َسِيَلَو
 ا 1 9 0-1 07 0.

 َكِلذَك ُداليتْسالأ هب ٌتْيْثَي يِذّلأ ٌتِنَمْلا َلاَحْدتْسُأ نِإَف «بِلاَعلأ ىَلَع ٌيِرَج

 أ اًئاَكُم ُديِصَي هَ ةَبتاَكمْل َدَلَو بناَك ْوَل اَمَك ةَدَلوَمْسُم ُديِصت لَه اَهَتِطَو ْوَلَ

 ٌقيِلاَعَتلاَو فِلَحْلأ ُهْنَدَباَقَو ؟ٌريِصَت ْنَأ ىِغَبْني ال

 د 2 4

 َضَعَت ْنَم َرأ لَو ٍةدَلْوَبْسُمْلا ٍدالْؤَأ دالؤأ ْنَع ُيَصْمْل محلا تكس ةيبنت

 هددئع ا 52 وكت يك م



 ١ ٌقنيِبرّشْلأ بيطخلا ٌدَمحأ نب دمحمل
 قا سا سام -

 اه ا هلا هل م 200 سا 4 وأ 2-5 اَصَأ © صار

 , اَهِدّيَسَل اهنم ه وف حاكني هريع هما باصا نمو

2 
 َدْعَي ةتبستكأ اَهنأ تَعَّذأَو لام اَه مواد د ه2 2 © د يد هقم - ع

 اَهِفالخب َحجَرَتف اهل َدَْلأ نال ُدَفَدَصُمْلآ اَّنإَف «ُتراَوْلآ َركْنأَو ٍديَّسلآ ٍتْوَم
 ِلَيلأ َتْحَن ُلْخْدَي ال ةخلأَو 0 يِعَّدَت نإ «ئّلوألا يف

 وأ ةيّرخب هيف َروُرْغ ال (حاكيي ِهِرْيَغ ةَمأ) .َّىِطَو :ْيَأ (َباَصَأ ْنَمَو)

 يف أل عَ ُهَنَأل «عاَمْجإلآب (اَهِديَسِل ُكوُنْمَم) ٍذَِنيِح (اَهِْم ُهُدَلوَ) ان
 َْرَكَذ اَمُك رح ُدَلَوْلاَف اَهَدَلْوَأَو اَهَحَكَنَف هّمَأ يرحب َرُه اًذِإ اًعَأ ءَةْيَوْحْلاَو قل

 اَهَدآلْوَأ َّنَأ ٍطْرَسب اَهَحَكَن اذِإ اَذَكَو .يفاَمْعِإلَأَو ٍراَيْجْل باَب يف ِناَخْيَّسل

 آخ َوْهَف دَلَو ْنِماَهْنِم هَل َتَدَح اَمَو طْرَّشلآ ّحِصي ُهَّنِإَف ءٌراَرْخَأ ُهْنِم َنيئِداَحْل

 ةّيِراَج َقيِقَر جّوزت وأ «هنبأ اهكلَم مث يبنجأ ةيراَج رح حكن ول :هيبنت 8 1 الإ ماس سا ع وش م مع ه4 ني مه هل ه- و م ه1 8 9
 عبي ام

 وَلَف ُماَوَّدلَأَو ُتاَبْثلآ حاكنلا يِف لضألا نأ «حاكنلأ خسفني ْمَل َقَنَع مث هِنْبأ يا ار 7 م 1 01 هل # و
 و 42 < ب م 00 ك 8 ص 0 2 عض م سمى

 دقني مل ئلوألا يف اَهَل هِي ِكلمَو ةيئاثلا يف ِهِقتِع َدعَب ُبألآ اَهدلْوتْسأ
 َلِصاَح حاكتلآ َنأِلَو .اًهَحَكَن َنيِح ِهِدَلَو قِرب َيِضَر ُهنأل كاَمُداليتْسأ



 ١  0عاَجش يبأ ظاَمْلَأ لح يف ٌعاَنقِإل )

 . ديس مم ْيَلَعَو « و اَهّْنِم دوف ِةَهبُشباَهَباَصَ نإ

 ُحاَكي ْنكيْمَلاَذإَم يفالخب ٠ ءَكْلُمْلَأ ةيئبش ةَهْبْشب ال حاكنلآب اًكِساَو نوكيف فحم

 َةَجْوَر ُتَئاَكُمْلَأ َكَلَم ْوَلَو ءحاحنلا باب يف ايل َكِلَذ ىَلَع ىَرَج امك

 ُةُحاَكِي َحَسفنَأ َةَمألآ ِهِديَس

 وأ ُدََمَأ اَهَبَط ْنأَك نم (ةهبشب) لب حاكبي ل اَهَتِطَو : ْيَأ «(اَهَباَصَآ ْنِإَ)
8 

 . هَنظب اًراَِْغأ ءيفالخ الب (ٌبيِسن سن ٌثخ) ٍذِئديِح (اهْنم ُهُدَلَوَف) ةَرُحْل ُهَنَجْوَر

 تن قوي .وتالو توني اح لق يف هلع نك 9

 لآ هَيَجْوَز اَهَّنَط اَذِإ اً ِهْنظب هْيَلَع َقَرلآ هِتيِوفَتِل (ِيَسلل) ُهَعَفَد ُهنَميِق ْثَعَلَب

 ليصل اذنه ىَلع لِي ْكَصمْلأ َقاَلْطِإَو . هنظب اًراَِيْعأ ِديَسلِل ٌقِيِقَو ُدلَوْلَ

 صورا يف و كوكل وهذ ١ ءوِحْرَش يف ' جقتملا اع هيلع نر ام

 طي ريكا ةمأ يف امك 5+ دون خلاك 4ك اهلي ةمألا طر

 .ةّرخلا ُهَتَجْوَر
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 حٌرْخَتف ِلِعاَقْلآ ةَهْبَش شت مهليلخت ١ ٍَضَسَقُمَو ةَهيْشل 1 ٌتففنَصُمْل صم 1 قلطأ :ٌةيبنَت

 ْنأك ءاو اهب لَوْ ذوكي الفا«ٌِلاَع اهب طول بأ ينل قيرطلا دهب

 ُدِلَولأ نوكيف هِتَكِصِب ْىَرَي تالا ضو ٌرِسوُم َوُهَو َةَمأ ٌيِعِفاَش َجّوَرَت
 . يِشْكْرَّرلأ ُهَلاَق اَمَك ِرْيَْلأ ِةَمَأ ىَلَع ةركأ ْوَل اَذَكَو ءاَقِيِقَر



 اا يا هلأ ةَمألا َكَلَم ْنِإَو

 . ِنْيَلْوَقْل ٍدَحَأ ىَلَع ةَهِبْشلَِب ءطَولب هَل دلو ّمأ ْتَراَصَو « حاكتلآ

 َدْعَب َدْعَب : ْيَأ «(َكِلذ َدَْب 7) ُهْنم (ًةَقّلَطُمْلأ َهَم ةَمَألآ) اكل ٌئِطاَوْلا (َكَّلَم ْنِإَو)

 .(اكلا يف ءطوقب) نب نَدلو مب لَو مَ رحت مَ ٠ حالا َنِ اً
 تكي اَمّنِإ .ٍداليَتْسالَاَو ِنيمَيْلآ كلم ِرَْغ يِف هب ْتّقِلَع امن ءاَقيِقَر هِنْوكل

 . اَقَضْوَرلأ» يف ُهَلاَف امَك ءِدَلوْلأ هب ةّيّرحل اَعَبَ

 ٌرْضق ْمِهوُي ذه لي هَل ئتغَم ال «ةَقْلَطُمْلا» :ب ٍبَتَصُمْلا ديف : هين

 َناَك ةدالوْلا َدْعَب هجاكن يف اَهَكَلَم اذإ ُهَنِإَ اداوم َسْيَلَو ِهْيَلَع ركل

 م ْرِصَت مل الياَح ِهحاَكِن يف اَهكَلَم اذ َكِلْذَكَو ف رق الب َكِلدَك مهلا

 أ كلما َّنِم لمْ دم َقَأِنوُدِل ُهْنَعَصو نإ هدو هَل قي نك . ٍلَلَو

 لمَ ِنوُدِل ِكْلُمْل َدْعَبُهْنَعَصَو ْنَِ ءِكْلُمْلأ َدْعَب "”َىِطَو ٍنيِح ْنِم ِهرثكَأ َنوُد

 يَ ابا نع َنكْمأ ناو وكلم يف هقول ل صحب ُمُكْحُيف ِءطَوْلا َّنِ

 . (َةَضْوَّولأ» يف ُهَرقَأَو ُنِنالَدْيَّصل ُهَلاَق امك

 َناَكَل ؛ةَقّلَطُمْلا» ظفل فََصُمْلا َفَذَح َدَح ْوَلَق

 ءطولأب) هن دلو اب لو َءَأ) .اَهَكَلَم يلا ُهمَألا :ْيَأ ء(ْثَراَصَو)

 ْتَقِلَع اَهَنأل ُحوُجْرَمْلَوْهَو «(ِنْيَلْوَمْلا دَحَأ ىَلَع) ِهنَطب ةَنوُرْفَمْلا (ةهبّشلاب

 ذآ 0 3 ١ 1١

 ا

 1١

 م 2م هسا .لومر لن م 5 عوام

 . يم رْيَجُبْلا . خسنلا ضْعَب يف امك اءطَو ريغ ْنِم» :هَباوص )١(



 .٠ هو دي ها هاه ماقد فا. ىف هاف واق د عاه ةعاه هاف د. هاه هدو اه دق ده واه ده فو اعأ و و و دو اع ا.ه ولو جاه ده هاه هاه

 َوُهَو ءيِناَنلأ ُلْوَقْلأَو . تْوَملأب ٍةيَرْْلِل ِتَبَس ٌرْخْلأ م
 ٍرْيَغ يف هب ْتَقِلَع اَهّنألِدَلَو مَآ ٌريِصَت ال هِرْيَغَو جاهلا يف اَمَكُرَهطأل
 . حاَكتلآ يف هب ْتَقِلَعْوَل ام ةَبْش َهَبْشَأَف ءهكْلُم
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 ْتآلأ َدَلْوَأ ْوَلَو «ةاليتْسالأ اهيف تن َةَبَئاَكُم َةَمَأ ُديَسلأ َدَلْوَأ وَل :ٌةَمِتاَح
 اًرِسْعُم ُثآلأ َّناَك ْنِإَو .تاليتسالا اًهيف تبث اَهُدِلْوَتْسَي " 1 ىَبلأ هنأ مَ خلا

 ةمألا يف اَمَك ٍراَسِْإلاَو ِراَسَيآِب انه ٌمُكُحْلا ِْخَي مل اَمَّنإَو رفا وأ
 اَدَمَو ءِكَلُجْل ةَهبْشَو ِةَوبَألا ةمْزُحِل َتَبَن اَمَنِإ انه ف ةاليإلا نأ ةَكَربْشُمْل

00-2 

 َناَك ْنِإَف هَةَكَربْشُمْلا َةَمَألا ُكيرَّشلأ َدَّلْوَأ ْوَلَو َكِلَدب ْفِلَيْخَي آل َئْعَمْلَ

 كرش ةطجب ريو اكو ضخ ف لالا تري

 رت نب رتففلا ةَمألَأ اَذَكَو ءهْْلِإ ةَراَشِإْلا تَرَ امك اًهِعيِمَج ىف ُداليتْسال

 دَلَو ةَبَتاَكُم ٌدْحْلأ ُثآلآ َدَلْوَأ ْوَلَو ءاًرِسوُم ٌلضألا َناَك اَذإ | ّيِنْجَأَو يالا
 مس 9 باكل َّنَأل ؟9 وأ َمْسَمْلا ُلَبَْت ةباتكلا َّنَأل ةداليتسآ ذي ذهني لَه ور هم هَ

 هدو م َدَْوَأ ْوَلَو ؛ُلوَألآ ُلّمعْلا هب ْمَرَج اَمَك اَمُهْهَجْوَأ ءِناَهْجَو لَ
 ؛ لْيَحْل دم جْوَّرلأ ىَلَع ْتَمْوَحَو ءاَهَل دّمّسلأ هيا ه5 دق جور



 ٍلاّملا ِتّيَب سحب

 ْنَع اَعَجَر هن «ِهب ّمُكَحَو ءاَهِداليإب مَآ ِديَس راَرْفإ ىَلَع اَنْ َدهَش ْوَلَو

 ةْطلَس الإ نومي مَلَو ءاهيف قاب َكلُجلآ ّنأل اني اَمَرَْي ْمَل ءاَمِهِتداََش
 يف هك بادب ني دعا قا لَو اداب ال مق الو مل
 «ْثراَوْلِل اًمِرَغ ُدّيّسلآ َتاَم ْنإَ هقَِتْسُم ىلإ َدوُعَي َّتَح ِهِدَي ِناَمَض ِةَدْهُع

 ٍقاَدَّصلأ َلْيَبَق ُنِعفاَرلَأ ْنَكَحَو امرَغ ان جر مث قاعي مك وفضلا تجول

 ْنِإَف .مافشالا نحرجَعْلاِب يتلا كلي مَ ف اا امك .اهجيررَتَو اهم

 . باَوّصلأب لع ُنآَو ؛ِلاَمْل تب :: يف اَّيَقْفَتَف بْسَكْلأ ِنَع ْتَّرَجَع

 :ىَلاَعَتَو ُهَناَحْبْس هلأ ُهَرّسَي اَم ٌدخآ اًذلَه : ىَاَعت هلأ ُهَمِح َر ْفّلَّوُمْلا َلاَ

 املا شوف َّوُم َكَنوُذَف ؛«ٍعاَجش يبأ ظاَقْلأ ّلَح يف عانمإلا» َّنِم

 ٍلاَقَمِب َلاَقَل ؛ةَقِلَطْنُم ْناَسِلَو ءٌةَقِطاَن سفن ُهَل َناَك ْوَلَف ؛لئالَدلآ َرَّرَحُم أر



 2 يفلا د مص صر و « سنو الا «فيلأَتلَ اذله ِفلَّوُم ود ملل ؛ حعيص الكو .ءري 2 ]ا هع 000 ِ 6 َّ بو سس 52
 ع ص َّك ع5 ص 86 092- ينك وم . هم 7 31 ثا مر 6

 9 و يقللا ىلا بفكيع 2 نأ ذب ال فلؤملا اَذلَهَو ؛ :لأ قئافلا .,فينصتلا اذنه فنَصم ادي تلش

 متسر 027 ور« رب ٠ 0م 31 7 6 7 76 كس

 ينزات رْيخلاب يل َدَهْشَيف ٌففِصنُم ٌّبِحُم ٌمِلاَع اّمِإ : ِنْيلجَر ٍدَحَأل عي
 ضِْبُم لماَج اَمِإَو ؛ راثكإلا مزال وه يذلا ٠ راَثِعْل َّنِم ُهَدِجَي ْىَسَع اًميف
 ابغي 3 ُهلْثِمَو هيَسَوْسَوب َداَدِتَْأ الو هِتَعَوْعَوب راَتغأ اف 0فَتَحَ
 ٌّقَح يِذ لك يِطْمُي يِذَّلأ رتل يِذب ٌراَبتغالأ امَّنِإَو . ِهتَمَلاَحُم لَو ِهتَقاَوُمِ

2 0 
 يي

 : [ليوَّطلآ َّنِم ِءانْيعْلأ بأ َلاَق] هعفج

 اَهُماَعِل َيَلَع اَناَضَع َلاَر الق ير ارك يلع تضَ اذإ

 مع

 يري اجلب يب عد مَ

 لوم وُمَأَم ِتاَداَسلَأ مّيِش ْنِم ْفْطُللاَو ٌلوُيْقَم ساّنلأ ٍراّيِخ َدْنَع ُدْذُعْلأَو

 ْنوُكَي َنيِح هب يِنََفَْي ْنَأَو ءاَصِلاَخ ِهِهْجَوِل ُهَلعْجَي ْنَأ ىَلاَعَت هللا ُلأْسَأ انأَ

 لوؤنم مرق ُهَنِإَف ءلوُجَم لوك هيلع َتْصَي نأ ٍءاَضِلاَف ةّرخآلا ىف لأ

0-9 
30 

 نو اب را َنِم َقيَْت نأ وجر اتباتك تملأ اَنْمَتَح اَمَك مهل : لَ

 َكِناَوْض ىلإ ؛ اَنُباَوَج ا َدْنِع ٌلُكْسَي ْنَأَو ءاَنَبآَم َهَنَجْلأ َلَعْجَت

 مَحرَأ اي َكيَمْحَرب انام د ض١
ًِّ 

 5 ْ'َحَ آَلَو ءاَنَءاَجَر ْقَمَح َكِلْضَمِب َمُهّلل ؟ اَنْياَي
 تتحسس
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 هتيردَو هجاَوْرَأَو هباَحْصَأَو :هلآ ىلَعَو ٍدَمَحُم نيس ىَلعمَلَسَو هللأ

 وي ىلإ اًريِثَك اًميِلْسَت َمَّلَسَو ِنْيَمِزاَلَتُم نتا امو َ 7

 ب : ةيآلأ /ةَرقبلا ةَروُس ] * يملا ٌعيِمَملأ تن كن ! ان لست ان اء « نيد

 رْيَحب ان ْمُتْحَأَو 2617 :ُةيآلآ وَ ُهَر ا ثلا تن ا كت نلعب

 ىف لَعَجت اَلَو نمي ةوُفَبَس دل تناومجلَو انا رفع اير :نيِعَمْجَأ
 رجم 80 موو 7 يي 2 03 0 يم وع عل

 ٠١[. :ةّيآلأ /رشحلا ةَروُس 4] « محن ٌفوُمَرَكنِإ 3 راونماءَنسِنْلَل الغ

 ٍروُهش ْنِم َناَبْعَش ِرْهَش يِناث َكَراَبُمْلا ِنْي نييثالآ َمْوَي َكِلْذ ْنِم ٌعاَرَفْلأ َناَكَو

 ةلّصلأ ُلَضأ هبِحاَص ىلع هول ةََْهلأ نة عت َنيِعْبَسَو نين ةَنَس

 ٍدَمَحُم ء«بيِجُمْلا بيِرَقْلا هّبَر ِةَمْحَر ٍريِقق ِهِفَلَوُم ِدَي ْىَلَع ؛مالّسلأ مَ
 .نيمآ . هيو نيَراذلأ يف َرتَسَو كيوم رَثَغ ؛ بيطخلا ٌينيبرْشل



 َّمَضَ

 ير يا ىج
 ايياويارل اا 0 كارب 1212 هقم



 0 هع
 َيرجا١ يرينا

 ىدسموز»» نم> سكاس»
 دمام اياب 133 0 كامن ت3 تأ . تا

 545 ٌينيبْرَّشلأ بيطَخْلأ َدَمْحَأ ِنْب ٍدّمَحُمِل

 ٌماَعْلَأ نمر ْهِفْل
 لا ل عاَجش يبأ ِظاَقْلآ لَ يف عاَتقإلل رشات ةَمَدَقُم

 بأ ؛ُنَسَحْلا :ُلوُقَي ْمُهْضْمَبَو ءِنْيَسْحْلا نب َدَمْحَأ عاَجش يِبَأ يِضاَقْلأ ةَمَجَْت -
 ه. (ما1١1-41١١90- ه09ا- 477 َتيِعِفاَشلأ َِناَداَبعْنآ َنِناَهَفْصَألا َدَمْحأ

 ا ُةثاَحو دش *

 مالسإلا ٍلاَمَجَو نيّلآ ٍلاَمَجِل ٍعاَجْش يبأ ِرَصِتْحُم ٍحْرَش يف ُنَجوُمْلا
 ..0) يروُباَسَل ٌحيسيباَرَكْل نْيَسْحْل نب دمحم نب َدَعْسَأ رمظملا يبأ

 4 م 0 201104200 ته

 ٍظفاَحلِل «ةَياَعْل حْرَش يف ةَياَفِكْلا» وأ «ِبيرْقَتلا حْرَش يف بيبَللأ ةفخت١

 دا ا ل عج اها ؟ ةَّنَس َْفَوَتُحْلا «ديعْلا قيق 5 نئآِب بقلم يلع نب ٍدَمَحُم

 دمحم نرخ يب نيّدلآ ّيَقَ ماَمِول «راَصِتخ الأ ِةَياَغ ّلَح يف راّيخألآ ُةَياَفِك١
25 

3 

 ل097 07) « ٌيَقْسَمْدلآ ينْضِحْلا وْيَسْحْلا ىّلَعُم نب ٍزبرَح نب ِنمْؤْمْل ِدْبَع نبأ

 نا 0 ا ل (م1151-1501 8

 - ه6 َةَبَس ْىَفَوَتِمْل ٌيصاَّصخَلا م َدَمَحََل (َعاَجش يبأ ٍرْضتْحُم حْرَش)

7 0 2 1200 

 *اتخجْلأ ُلْوَقْلا» : اىَّمَسْيَو «بيرْقلأ ظافلأ جوش ْرَش يف ٍبيجُمْلَ بيِرَقْل ُمنَف»

 دمحم نب لَمَحُم ِنْب مِساَق ِنْب ِدمَحُم هللآ ِدْبَع يبأل «راَصِتخالآ ٍةياَغ حْرَش يف

 ه869-418) َيليباَرعْلأ نب ٍمِياَق نئأب ُفَرْعُي «نيّدلأ سْمَش ير

 لي ا ل (ما458١3-1١15 -

 دم َدّمخَأ حْيَّشلِل (َيّرَمْل مساق نبال عاَجش يبأ حْرَش َلَع َيِبوُيِلَقْلأ ةَيِشاَح١
 - م1056 )٠٠00 نيّدلأ باهش ءساّيعْل يأ « ٌيبويلقلا ةَمالَس نب َدّمْحَأ



 2 م و عصا
 00 ما 0000 -..0) يفاَشلأ يروؤخألا دمحم

 خل يل م م ٍنِبال 3 يبأ 0 ديانا ةيِشاَح»

 ماتا معلا 0.0 نيس ندخل الغ به

7 0 7 538 2 - 0 

 عا كم 24 رم 3 ؟ 2

 ِنْب َميِهاَرْبِإل (ٌيزغلا مساق ِنْبال عاجش يبأ حش ىَلَع ٌيِاَمْلا 8

 «ٌىرَهْزألا ٌيِدَمْحَألأ ٌيراَصنألا ٌيواَمْرِبْلا ٍدلاَخ نْب نيّدلأ باّهش نْب ٍدَّمَحُم

 خْيّشلل ٌريرْقت اَهْيَلَعَو ما494 00 - ه5١11--0) نيّدلأ ِناَهْرُب
 9 21 د ع سرت ثهسرعا 6 جدع ا ه يدو كرم 2

 نب دّمَحم نب لفطٌصمل (ّيّرَعْل ٍمِساَ نبال عاَجش يِبأ رش ىَلَع ةّيشاخلاا

 - ه115-1770/) َيِِفاَّشلأ ٌيِواَعْلَمْلا ّيِوَفّصلآ ٍنَمْحّرلأ ِدْيَع ِنْب َفُسوُب

 0 ما

 ِنْب دَّمَحَم ِنْب َميِهاَرْبِول ' ّيّرَعْلأ ٍمِساَق نبال عاج يبأ رش ىَلَع ةيشاح١

 0 (ماى50- )١198 ١ه - ١/46 ّيِروُجاَْلا دم

 نب يَ دمحم ِحْيَشلِل 'ٍبيجُمْلا ٍبيرَقلا حف ئَلَع بيرَعْلا بيبحلا ثوُق»
 -1770) يِطْمُمْل ٍدْبَع وُبَأ «ٌيِراََتل نا ّيِواَجْلا َِلَع نب َيِبَرَع ِنْب َرَمُع

 0 ا (م1816-18404 - ه5

 ؛ٍنْمحَرلَ دبع نب هلل بع نب ٍرْكب يبأ خيَشلل اةياَْلا» تم ىَلَع حيِسْضَت

 ٌيِعِفاَشلأ َيِقْسَمَّدلأ َيِعَرْلأ َنوُلُجَع يِضاَق ٍنْبَأ ءِنيَّدلآ َيِقَت ءِقْدَّصل يِبأ

1. 

٠6 



 ١ »م تونيب رسل بيطخل ! َدَّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 عِضاَوَم ىلإ هيف َراَشَأَو .ُهَصَّخَل َهُث (م1617 - 4١مم - ه578- 84)

 يف راّطنل ةَدْمَع» :ُهاَمَسَو . ٌيوَوَنلَأَو « ٌيِعْفاَّرلأ : ِنْيَحْيَشل فالتخأ

 .١9 م م م م م م ل م م م م ل م ا م م ف (ٍراَصِتخالأ ٍةّياغ حيِحْضَت

 مالّسلأ ٍدْبَع ِنْب ءِدَّمَحُم نب َدَمْحَْأ ِرْيَخْل يبأ ءٍنيَدَلأ باَهِشِل «ٌغاَنْإلأ»

 َوُهَو م1070 1١443 - ه840-981) ٌيِفونَمْل ٍفورْعَمل « ٌيِعِفاَشلأ

 َفيِنشَت١ : ُهاَمَسَو ملم وقف جوُرْمم َرَحآ احْرَش ُهْنِمَرَصتخأ م . ٌريبك م حرش

 ”١ ل م م م م م ؛عاَجش يِبأ ٍرَصْحُم ٍظاَمْلَآ لح اَمْسأل

 09 لل ٍريِصبْلأ نيّدلأ َيِلَول (ةَياَعْل رش يف ياهل
 ؛ ٌيِنيِبْرْسل بيطَخْلأ َدَمْح َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحمل (عاَجش يبأ نم ذل ظاَقْلَأ لس يف ٌعاَنَقِإلا»

 ٠0١ ٠لاوام( ”١ - هقالال_0٠) َِعِفاَّشلأ ٌيِرِماَعْل «نيّدلأ سْمش

 : اَهْنِم «ٍشاَوَح هْيَلَعَو

 َدَمْحَأ ِنيّدلأ باَهِش «ِساَّيَعْل يبأل .«عاتقإلا ىَلَع َيِبوُيلَقْلأ هَ ُ ةيشاَح»

 و ا نا اا )٠٠0-4+ َيِوُيلَقْلا ةَمالَس نب دَمْحَأ

 « عاتقإلاب ىَمَسْمْلا َيِيِبْرَّشلأ بيطَخلا حرش ىلَع َيِموُحْرَمْل ةيشاح»

 ه7-10177) يره ألا َِِفاَّشلأ يِووُحْرمْلأ نيِلَع نب ءاَطَع نب ميِهاَرْيِإل

 نر 0 ا (م1155-10957-

 ّيسيبلبْلا ِناَمْحَّرلَأ ٍدْبَع نْب ليِعامْسإل «عاتْقإلا ىَلَع َيِيبلبْلا ُةَيِشاَح١

 ا (م1756 دعب ه0 21116 دعب - )٠0 َنِفاَّل

 ٍِضْيَمْلآ يبأل «بيِطَخْل عاتق باتكب 00 اَمِب ٍبيِجُْمْل ففيطّللأ ْحْنَف»
 يل 0

 أ ير وهجألا نمَح ب أ ِلْيَع

 ٍةَيِشاَحِب ُفَرْعَت َو «بيِطَخْلل ِعاَجش يبأ يش َلَح يف [بيَِللأ] ٍبيبَحْل ةَياَفِك»

 يرمز ٌيِعِفاَشل يو صَل دَمْحَأ نب َِلَع ِنْب ٍنَسَح عِش ؛ يِخِباَدَمْل

 لاا ا ع ع (مالو١5-166 - ه١١ال560-0) يم َيِضِباَدَمْلاِ ريِهَّشلآ
0 7 

 َيِفاَّش ٠٠0- 84اهلا 500-1505م(  .١



 « عاَجش يبأ ٍظاَمْلَأ لَ يف ٌعآ 3 0001

 َيِعاَبْسلا ٍدَمَحُم ِنْب َدَمْحَأ ٍنْب دَمْحَأل «عاتفإلا ىَلَع َيِعاَجَتلآ ٌةيِشاَحا 1 00 همر. همر م5 7 م08 س جو ع ناس
 هس

2 
 . (مال85 00 -ه11917 0 ّيِرَهْزَألآ َيِعِفاَشلأ َيِعاَجّسلأ ٌيِواَرْدَ
 0 سكلا روحي 3

 رمش نب دمحم ب ناميلس خيش «بيبخلا رشا ا

 000 6 - م1317 دعي 10

 -ه1117/-1194) ٌيروُجاَبْلأ َدَمْحَأ ِنْب ِدَكَحُم نْب َميِهاَرْبِإ خْبّشلل ريراقت ٌضْعَب

 مس ا ع ا ع ا ع ع ا ع ع ع (م46 55

 0 ِلوُهَجَمل «عاتقإلا ٍةَمَّدَقُم ع حرش

 دّئَكُم هم م
 نب َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُم ِنْب َدَمْحَأ نْب ِنْمْحّولأ ٍدْبَع ِنْب ٍدّمَحُم نْب ٍدَمَحُمِل ٌحْرُش

 - 449) ِنَسَحْل يبأ «َيَقِيَدَّصلآ ّيِرْكَبْلا َقِلاَخْلآ ٍدْبَع ِنْب ٍضَوَع ِنْب ِدَّمَحُم

 0 ع ع ع ع ع (م1-١1010#5197 - هه6؟

 ميا ِنْب َدَمْحَأ ٍنيّدلَأ د باّهشل (راَصِتخالأ ٌةَياَغ ِتاَكيَحُم ٍفْشَكِ رَمَعْل حتفا
 هم 0005 ركض ا, 0007

 هع هق875- )٠٠ َِعْفاَسل ٌّيِرَه لآ أ يِرَصِعل ولا مث يداّبعلا غاَّبَّصلأ

 َيِعِفاَشلا لإ ِدْبَع ِنْب ٍنيَدلَأ ماظن ِنْب ٍنيّدلأ ٍرِصاَن ِنْب ِثْوَغ ٍدّمَحُمِل ٌتاَعيلعَت
 0 ع ع (ما148575- ١075 - ها )١١55- ّيِساَردِعْلا

 0 اًعيلأ بيد افطصم روتكذلل «بيرَقَيلأَو هَ 8 ٍنْمم َةَلِدأ يف ٌتيهذتلا»

 ةتاموظنم * وطببس يه

 : َرَمْع نْب ركب ىبأ نْب لياتشإ كك َدّمَْحَأل ل عا ىبأ رَصّبْخُم ُجظَن»



 354١ه ٌيِنيبْرْشلأ بيِطَخل لأ َدَمُح أ ِنْب ٍدَمَحُمِل

 - ه895 َةَنَس اًّيَح َناَك رّمَظُمْلأ ِنْب : ِرِداَقْلا دبَمِل «عاَجش يِبأ ٍرَصَمْحُم م ظن

 م441١

 ءِنِمْحّرلَأ ِدْبَع ِنْب هللأ ٍدْبَع ِنْب ٍرْكَب يبأ خيش «ةَياَعلَأ مظن يف ٌدياَفِكْلا»

 َيِعِفاَّشلأ َيِقْشَمّدلا َيِعَرْزلأ َنوُلْجَع يِضاَق ِنْبَآ ءنيّدلأ َيِقَت «ٍقدّصلأ يِبأ

 0 (م1484-1011 -ه918-41)

 نب ءِدَّمَحَم نْب َدَمْحَأر رْيَخْل يبأ «نيَدلأ ِباَهِشِل (عاَجش يبأ ٍرَصَتْخُم م 99
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 11 م1445-1950 - هذ 850-١ يفونَملاب فوُرْعَمْل ٌيِعِفاَشلأ مالّسلآ ِدْبَع

 ٍنيّدلأ رون ذ نْب ىَيحَي ِنيّدلأ فَرَشِل «بيرّقَتل ٍةياَغ مظَن يف بيرت هاهنا

 ٌيرْصضملأ ٌيِطيرنعْلاب ٍريِهَّشلآ َةَريِمَع ِنْب َناَضَمَر ِنْب ئَسوُم ِنْب ٍِرْيَخْل يِبأ

027 

 (م1541 َدْعَب_- ٠٠٠١ - ه948 َدْعَب - )٠٠ َيِيِفاَّشلأ ٌيِراَصْنَأل ٌيِرَمْزَأل

 )٠١« يشمل دمخأ عيشلل «بيرقتلاةياَع مَن حْرَشب بيبحلا ؛ ةَفخَت١ هْيَلَعَو

 ْخْيّشلأ ُهَحَحَصَو «بيرذت أ ةّياَهِن١ ْىَلَع ََّلَعَو .(ماةال٠_٠٠د ع ه9

 0 (م1ؤال4- 19:8 ها" 150غ ُئِناَدْيَمْلا ةكتَبَح نَسَح ُدّمَحُم

 لع هشيم ءطوطخص ومو يسود ٍعاَجش يِبأ ىلع عاش َُْنا

 0 م1411 - ه11 48 َهَنَس ِهِفَلَوُم ِدَي

 0 ١109 نس هيفا نإ مجري

 0 1841 هنَس ةاَمْلْلا ىلإ مِجْرُت

 ْمِجاَر « عاج يبأ َباَتِك ٌرَصَبْخ يول ماَمإلآ نأ ُديُِي ام ٌنضَوَع ْخْبَّشلآ َرْكَذ

 ٌَلَح يف عاتقإلا» ىَلَع ِِتاَريِرْقت
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 ورعب ع3
 هخ ويش

 ولا سا

 ُةثاَفْلَوُم

2 

 ) عاّجش يبأ ظاَمْلأ لح يف ٌعاَنقإلا ل
ًُّ 

 نه ده د. دو اد. ا. ده اد. دع دع افاسه واو ها افاهده د. وده هاف .اه هو هاف ةاه هاه واهو هاو ده ده ده اه دوه هاو

 مام ام هدم دو اه دع اف د« هع هاو هاه ها ده ده ده هاف ةعاق هه و دو او ده هاو هاف و اها و عاق شه هاف اه اهلا#

 0 ؛عاَجش يبأ ِنْتَم ٍظاَفْلأ ّلَح يف ٌعاَنقإلآ١ ِِ
 كبر كليطْعي ٌفوسلو ث :زرألا نم كل ريح ةرخاللو # : للاعت هلّوق ريسفت)» 00 07 لل ص> | ماك م و 7 - وو 200 يحصل

 2 ٍناَنيآلَأ /ْنَحُضلأ ٌةَروُس 17] © حضْرَتف
 لا

 3 ٍةَغالبلا يف ينازل َرَمُع نب دوُعْسَم نذل ٍدْغَسِل «ٍلَوطُمْل ئَلَع ثارت

 و

 يا م مِحّرلأ ةَلِصَو ِنيَدلاَْلآ ب يف ٌةَلاَسِ
 لل ٍدْمَحْلأَو ةلَمْسَبلا يف ةَلاَسِر ْس هس ومر ا رص 0 ا 2

 يف «ِريبَحْلا ميك اَنَبَر مالك ضْعَب ةَقِرْعَم ىَلَع ِةَناَعإلآ يف ٌريِيُمْلأ ٌجاَرَسلا»
1١ 1 1 

 درو 8

 0 ميركلا ٍنآْرقْلَأ ريِسْفَت

 يردك ف طع نبا مك نَلَع حرض َوْهَو «همكْلا علياوَسا
 0 ع «ٌيِدْرَولَأ ٍنْبال هقِفْلأ يف َةَجْهَبْل ُحْرَش»

 0 «ّيِزاَريْشلل لل هي تأ 2 ُحْرَش»

 2 لأ دِهاَوَش ُحْرَش»

 للأ دبع ىب ماَمِإلَ خيش َوهَو ؛«ِناَميِإلَ بعش ش يف نيد 0 ج١

 0 ه4 ىنَوَُمْلأ َيِعِفاَّشلآ َيِناَجْرَجْلا ٌيِويِلَحْلا نَّسَحْلأ نب ِنْيَسُع

 «كلاَم ع دفا لح ف كاع

 0 «َيِناَجْنَّرلَ يدل رع فيِرْضَت اقل ّلَح يف م نيالا عنا

 رم ندسْحِحلاَو ٍلدَعْلاِب ٌرْمْأَي هنأ نإ # 9 : ةَيآ ٍريِسْفَت يِف ميِحّرلأ نم نمْحّرلَأ ُحْنَق
 -_ هرب حسو سس ملل

 سلال كفوو ركسفاو لكنا عدقتب تلا كن ايت

 0 ع ع ع 0١ ألا /لختلا ةرش 4 ل

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ح ح ع ح (ةَّلَد م 16 هلم 2 ْىَلَع م يف هم الار و

 م

 همذقم)

 ما. م ا. هم او اه ده فة ده او و و دو ده هاه ههه

 م 6 مه او ع اه دو افق او هو ده دو د. او دوا ه ىو هو جاه هه وا ويلو د ه هده عاف اه اهأاهلاا#

 ماو ٠ هو و افاق ها هو ده اواقو واه ااه



 ١ ٌينيِبْرْسْلا بيطخلا َدّمَْحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 «/ ل ا م ع م م م ع م ع لم «ٌيِوَونلِل جاّهنملا ٌحْرش جاتخُملا مم

 نس ا «ْئَدَّتلَأ رطق حْرَش ىلإ ئدنلأ ثيِغُم»

 م م هم م2 ا م 2 رم

 نير ا «ةّيلعلا ربانملا للع ةّيِفَّصلا ظِعاَوَّمْلا»
 5 57 م كا ها مم ص و

 لي (َةّيموٌدجألا ظافلأ لح ىف ةّيجّسلا رون»

 مه ا. ده د. او ىو د. ا. و ىف هاو واه واه هواه د.« اف ده هع ده د« هه واو ده ده ده .اقو ده هده هاو ده هاو دى ولاه

 ا عاَجْش ىبأ ٍظاَمْلَأ ّلَح ىف ٌماَْقإلا

 لوألا ْءْرَجْل

2 52 7 
0 َ 

 0 هو 2 ماس هو

 ع ءءء ءءء ءءء رة نية ية نة ء امي بثت ٍةَلَمْسَبْلا ىلع ُماَلَكْل
 رت 0 20 لو هموم وذ ةر 7 5 -

 : مان دفن نان اه دو داق دى دع ام اة دع اق عاق اًيندلا لإ ءاَمَّسلا نم ةلزنملا بتكلا نع ه ر .٠ ١ 6 ع
9 

 0 ا
 نورس لمت هاو و4
 ا ا ا ا ع ع ع ع ةلدمحلا ئلع مالكلا

 عل ا ا مم مة م م ا م ف لَو شأ ٍلوُسَر ىَلَع ٌهالَّصلأ

 1 (ُدْعَب اَمَأ» َْلَع ُمالَكْل

 0١ ِهِميِلْعَتَو هسابتقأ يف ٍداَهِتْجاَلْاَو «هليصخت ىلَع ْثَحَلَأَو ملعلا ةليضف ىلع ٌمالكلآ

 للا ا ا ع ع ٌحوتفُم و برقي : ِنّيلْعِفلا يِف ةعّراضملا فْرَح :هيبنت كا عرضك 8 مو 7 ما يمص نب 7 هيمو ىلع ص



 ْمالَّسلَأَو ٌةالَّصلآ ِهْيَلَع َبوَقْعَي ىلإ ُريِشَبْلأ َءاَج امل :ٌُيِلْيَهْسلآ َلاَك :ٌةَدْئاَف

 0 َناَك ٍتاَمِلَك “راشيل يف ةاعغأ

0 

 لل ها ٠ 1١ ٠ .٠ .٠

 لا

 عير

5 
 ظ36

 »3 ) ١

 فبل 9 1 5
5 
> 

 6 مخ اند خخ

4 
 3و 3 3 3

5 
 و يه مس ها[ ملا ١ .8

 0 ل (زوجَي» ةّملك يِناَعَم :
 هاف هساس هع 2 وارو مج

 0 رخبلا ةَملك قالطإ َدنِع داَرَملأ :
١ 

3 0 

 و - سم ص كه م

 : هلؤق ىف ئعفاشلا لع ٌضاَرتغأ :

 يلم ع م َمَرْمَز ِءاَمب ِةَراَهّطلَ ةَكِص ىَلَع عاَمْجِإلآ :

 لاو و و او هو دو ادع ام دى و ده د.« ا. وله هى و ىف هاه دو و اه افاق اه هاه

-_- 

 0ث
 1 .ه

 0 ل ٍضْرَمْلِ ُداَرُمْل :ةيبنت

 0 ٍلَمْعتْسُمْلآ ِءاَمْلأ ٍلاَمْعَتْسأ عم : َِّلِع يف تفيئخأ :ُةيَْت

 لْمُْغ ُءاَمَو فخ ْذَأ س ُأَر نم ْنِم حْسَم َلَدَب ٍلْسَغ هام ٍلَمْعَتْسُمْلا َنِم :ُةيْنَت

3 15 

 لم م ا م ا ع ع م م ا ل ا م مل هلأ اًهِليِلَحِل لحَتِل ةَرف 55

 ِتيِقَب اَم ٍلاَمْحَتْسالآ مك ُهَل تبي ال وْضْهْلا ىلع ادم َماَاَم املأ :د
 لم لم ةَروُرَضلِل قاَمتالَأب ِلاَمْعيْسالآ لإ ٌةَجاَحْل

5١ 

5 

 ذك

55 

3 

006 
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 0 تي اَمَو ةيآلآ نم لَمْعتْسُي امو غاب ٌرُهطَي اَم ِناَيَب يِف ّلْصَف

 لْوَب رخذ عِضْوَم ىلَع ءاَملآ ٌبَصَو ْموبْدَمْ أ راهب قلعت لِئاَسَم يف :ٌعوُرُ

 ْتَيِقْس ْنِإ ٍنيَكّسلَأو ٌةَدِماَج هس هساَجت هطَاَخ ْنِإ نيكو «ضْأ ْنِم ٍرْمَح أ

 لش اكو «ن ؛ نسج ْنِإ قلو « سجن جن هاب عبط ذإ يخّلكو ٠ ؛ٍةَساَجنب

 0 .٠ سقما مقل رهطت يف ةنولطت وزب
 .٠ ٠ ٠ دو و و د. د. و. و دع او عاق لوي امو يالا م اين[ ا اي يف ل | وع

 وص و
 سقم ع ا ح ح ح +  ح ح + +  ح + + + + + - + + < ٍءوضْؤولا ضوُرَف

 أ رأ ذل يبد ددَجملا ءوضؤلا يبن ءافتكالآ ٌمَدَع : ةيبثت

 ف ا تارت : :ي اًميِف ِثَدَحْلآ ماد هين مك + :ٌةيِشَن

 ع ١

 0 مل ا
 32 كاملا م 7 م

 مامات نار فاق فاه دو ده دقاق ده ةاةاعأاو يوَيِند رْمَأ نم اهّريغ ةداَبعلا يِف رش اذإ : هيبنت

 و 1( معو و 1 200 ع 2 و 200 ه1 م و

 هبعالتل هءوضو ّحِصَي مل هب يلصي الو هئتوضؤوب نأ ئّون ورْف
 وسر

 0 ا ا هضقانتَو

 لأ 000 2 1 | ١ع يس
 ماما ان ده د. دق اوافق هادى دماء اقاعأو بفيذختل ْعِضْوَمَو ِهْجَوَل نم نييحلل ئهتنم ةيبند

 سم مي عع ه م هول 2

 000 ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ةيبئثد

١٠١ 



 ى 8 5.

 نما 9

 221 ل همك نأ 2 00 0
 م1 0 0 + + + + < < هنع لدَب حسَملاَو «لسغلا لص أ نأ ىلع ْؤأ .فخلا سب 1١

7 

 م وثم عدو
 هم هم او و وار دو د. اى ده. هاو ا. اواو ده اواو عاق هاو اه هاو ع اواو عداه ده هاه جام واو ءوضولا ننس

 0 ةَضَمْضَمْلا ىلع نْيَدَيْلا لْسَغ ُجيِدْقَت : هين
 ل - - امي و

 - 1 و رب

 00 ريمه لماع سس راو ع 14

 هارار هان ار م و م دف دف دف دو نار نو م اماق عافت مِضْلأَو | «ناتغل : ةدئاف

 6م اراده اه ا. او او دم ا. يه ده اه وه واه عاف هو ا.ه اى هاو اف واه هاهو

 همر هوك هلع م هدو سوء
 0 ا ا ا ا ا ا ل ِهِرْيغَو مرخملل ةيخللا ليلخت مكح :

5-1 

 وع _ م 7م يم ه0 هضصاو م هو هرم 3
 ,ىئ 0075-2 يت ىلا لل هع هل فا 0-00 5 وهم ع ٠

 ما6 د. ده اع. ٍِءوضّولا ّرخا ٍدّهْسَتْلاَو ةيمستلاك راَركتلاَو لؤقلا ثيلثت مكح .٠

1١ 
5 3 

: 
 0 دسحاب ا ع

 ١
 هل
6 

 00 م
 لولا

 و

3 9 
 للملا

03 
 هي اص ىلا د و5 3 5 هم

 000 ا ا ا ا ثيلثتلا كرت بلطي دق : هيبلت
- .- 0 72 

 ع م
 نسب 5 .ا6 و ده ا. ا.ه راه ماو و ده د واو عاود ها قله

 5 ١

 نأ

 ١ 1١

 ةءعاط
 ١

 هيا اد ا 16 هه 5 اس

 4م

 خةعا أ
 2 .( وسما

6 . 
 فحكحم

1 

 0 ا ا ع ع ِءاَجِنَتْسالَأ يِف

 0 انَبَع بْذَعْل ِءاَمْلَأ سيِجْنَت ُميِرْحَت :هيبْنَ

 0 ْحوضْوْلأ هب يهَتنَي ام ِناَيَب يف م

 ا َجِراَخَم تاك ةأرَمْلِل ْذِإ «بِلاَغْلا ىَّلَع ٌيِرَج ِنْيَليبّسلأب ريتا :ٌهيبتت
 . .ُةََْي مَْتلَأَو ُهْرمْفَي ءاَمْعإلآَو لفعل ليي ُنوُنْجْلأ : نِلاَرَمْلا َلاَم :ٌهَدئاَ
 0 َءوُضْوْلا ضقنَي ال ُروُعشلا هب ُلوُرَي ال يِذَّلَأ ركسلأ َلئاَوَأ نإ : بنَ

 ا سْمّللأب ِءوُضْوْلا ضقتب ُّلَعَتَت ُماَكْحَأ : هين

 ناك اَم ْىِلَع ناك اَم ِءِاَقْبإَو ءّكّشلأ حْرطَو لضألا باَحَضِتْسُ ُةَدِعاَف : ةّمَن

 0 00 ٍلْسْغْلا بجوُم يف ُلْضف

 مَ ِِرْيَغ ْنِم هنأ َلَمَتْحُي ال ايم هِرِهاَظب ْوَلَو بوت وأ ِِشاَرِف يف ئَأَرْوَل :ٌعْرق
 واى



 ىىلثم تو ىف م
 2 ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا لشغلا ماكحأ يِف لصف

 ةكف ذأ فذ ؛ م اوْنأ ذأ ٌةلثنَأ هز رهف ّلاَي يح :ةَرَاَق
 م ع ع ع ةِضف وأ بهذ نم وأ ةلمث ذختا ول مكح :َةذِت

 يدع ار 06
 ثبدج ّوهَو يق

 ها مرو مع 2
 ماّمَحلا لوخد م : همتن

- 
 م ةهعاضص و

 ا

- 

 ل َداَرَأ ْنَم

 ِلَع عفا اذكَو يعفو

 وك 1 2.2 1 حج 1
 وقطر الو يسب طفيل اال

 ٠ . ِنْيَفْحْلا َلَع حمّل ةَبْسنلآب ةَضاَحَتْسْمْلاَك ِثَدَحْلآ مي

 تحل ذبلت اكن :

2 00 11 - 
 2 كت و : ةّمتت

1 0 7 

 ب 5
 0 ف 1 1 اهلج

 ٠ 6 اه اوافق هاه مهلا#

 ماما هم و

 مو . .6 .٠

 .٠م

 05 0 5 5 0 0 ا 0

 مه ا. ا. اه د. ا. ىو اه د. ها هاه

 ءاو دع ده دمام عه اه عداها و واه جاف و واه ا » و اواو »فو

 .٠ .66 .٠ ىو راو. ا. واهو د. ده ياه د« هو دهاسه هو واه علاه

 ماو نا. ادمان د. اه اق ده راو اه ا.افق واه ده عاوأ و دو د ساسلاو

 ماو ا . .عاو ام هع عه اه ىو ٠ و هاه اه ىو واه »او واو اه واو

 ما. هو هاو ده. واو هاو دعاوي اه اه ا. ا.د. هد اس جاف و ده اهله

 ماو هاف م او واو اه هاو دودو هده اه دو ده د« ساو عاف هاو

 هه نا. هاه هاف د اوافق هاف او وا هع

 ما. و ثراه. اة. او ا. ىو د« ىو هاو ا« وو واو هدو اه اولاه

 ما ولو هاو د. دن اثاث. ثا.« ا. اى د. وده ةواوأدو هاهو حاف ا ىله

 ما. ام .٠ د. ا. راف و اواو راو دو دقو ده اه دق اواو ده ده قواه

 م 6 ران دم دو د. او ما. د. د. ا. و واه جاف و فاه هاه واه

 هم و راق هامه و واهو ده هاه اه دفع ده هاو اع او اه هاف هاه

 .٠ ماو عاواق هادف دق و ده هاو و او اه هاو اف هو هو اه و اولاو

 ماو هارد. هاه . هاهو هاه او هو عاق اه هو اه اهله

 رماه هو دم دو دعاهم مافاد و او د. اه دو ا و واق عاف هع اواهأ وه مه



 <١ » ءاجش أ ظاقلأ ّلَح ىف ٌعاقإلا (

 نيرا . .نتملا خشن ضغب يف ام ل ء :ةيبنت

 قرش ٌةَرِهاَط هيلي َيِلآ َّنِم ُتاَلَضَمْلآ : ٌةَدَياَف
 قر ٍناَيْحَأْلا ضْحَب يف ٍلْوَبْلا بِقَع ُجْرْخَت ٍةاَصح مْكُح يِف : ئَرخأ ٌهَدِياف مع اول لل ا ا

 عيريعو يح قرا 0 ةَيْيَعَو ةّيمكَح : نْيَمْسِق ىَلَع ةَساَجّنل : ٌهيِبَْت

 "ال1 هيَساَجَسب َمِكُح «ةخير وأ ُهنْوَل وَ لْبز مفط هيف دج رخبلا نم لن ءاَم: عزف

 888 ع ع م م ل م م م ِعاَم ٌدلآ ِرِئاَس ْنِم وُفَعْلأ ٌلَحَم : هيث

 841 عوفنم ركام ىَلَع اثينا ٍرْضَح يف نَصْملا ُراَصِْق :ٌهيبَْ

 5 . . ٍبْلَك وَ مل لكَ ْوَلَو ءٍسالَسَع تيب الإ 6 ةَساَجّنلأ ِلّرُي مل اذإ :ٌهيِنَت

 + اه ع آما 3 ب 751 لل ل م م م ل م ل م م ل مة ءءء م مة مة للم

 سوو

 6 2-0 انانم 20 انآ

 518. ؟ٌبدنَيَو
: 1١ 

 .ه
1 1 ( 35 

 سنا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةّن ةس 18 38 م 8 17 ا. خلع حلا مج 3 و 3 ١ >ح أ 1

 عام
 مآ 1١٠

 - أذا

 24 اع

 6 عع.

١ ١ 

 تا .

3 

0 

4 1١ 

 6 ا 5
- ٠. 

 2 5 هي صم ىو 0

 500 ع م حصفألا وه ٌةّيِتْحَتلأ ِءاَي ( ْفْذَح (َبِقَع١ : كوت بة
 ضال امي نيتي سافنلا رثكأ نك يف ةيطل َنْعَم :ٌةَدِئاف م مس م 2 و 0 ا حور 536

 ءءء ع

 قل دولا يف نماَِشْلآ ُتروُي لمْ ََيَق ءط طَوْلأ :ٌةَدِئاَف

 04 َبّرْعَأ رْيَعِلْوَلَو ءْْجْلأ ريَعِل دِجسَمْلا يف ملابس أبل :ٌةَدِئاَ



 ٠ مه ده راع د. ا. واو د. اه ده و اه اه هاه

 م ساس 8 53
 سي و عر هامل م هر 5 2و ا لول دس
 َرْعَصَأَو ٍطّسَوتِمَو ربكأ ئلإ ثدحلا مم : يبل

 دا 57 رو و 5
 «ينثنأ رب ياس جى مإ < اس خس . مج

 0 ده دم ام ام اول همهم هروشم كاسم اهيف ةمت

٠ 

 ةيي ا ل ِتاَقْؤَأ َةَعْيَس :ةيبنت
0 

 و 4

 ءوضُو

5-2 

 ا قب رطب صفا ولا : هين

 ماف هاو دوام دو ده ده دف دو دودو ام هلو

 1 هه وبلا أب كلل ده ثا
 6 07 5 0 5 ١

 هزألا يف ُهِئِئلَو ٍلاَجّدلآ ٌتيِدَح :ٌةدِئاَ
 17 2 2 إم سل سس رف سي يس
 همام ماماعال انماّياك ِهِماَّيأ َرْئاَسَو ةعمجك ممْوَيَو

 نأ ىلإ ٌعّسَوُم ٍتاَوَلّصلآ َبوُجُو َنِإ :ةيِبْنَت
 0 : ْنَميِف لصف

 ماع ا. وا. د. دع اق دو ده دو ده او و ده او هداه اهلاس

 هتبَب تي لأ يف ُعْفْشَي هجم َنِإ :ٌةَدْئاَف
 م
(< 

 ا هلغفب ُةَدْعَب
 0 ٌعَبْرَأ تاّيجتلا. :ٌةَدِئاَف م و هرم يل 4

7 - 0 

 7 1 م 00 2 ماو م

 تاَوِلَّصلا نم ةَعاَمَجْلأ هيف هيف نَسَب ال اَميِف : ةّمتت :

 هدا عع
 دقو لوخدب ضْرْمْلأ لْبَ يِتلأ ِبِتاَوَّرلَ ْتَقَو ُلْجُدَي : ةيبنت

 .٠ 6م 6م 6. عامأفم و. او ادع ده ع او واهو دو ده فو

 َناَمْيلُس ٌةدلَص ُدْضَعْلَأَو ءدُواَد ٌةالَص ههلطلَأَو مد ٌةالَص حْبّصل :

 . مه هام هو اواو .ءاو اد. ا. اى. اى. ىو هه ولو َنسسْنوُي ٌةالَص ء ٌءاَشَعْلاَو بوي ةالَص بِما

 ٠.60 ع. و هو دم د. 6م ه6 هاو اه فه هاف و اهلاو

 ةَلاَإَو َمُهَيَبلآَو َلْسْغْلأ َلَمْشَيِل

 هر اهو دو ده د. او هاو هه واه هه هع ا. .اولاو

 ول مع ما
 َرْذَق َنوُرَدَقُي ْمُهَقْفَس اَه

 هم د. هم او 5. دو او اواو د راد. واه هاو اه ا ىاهأا»

 مه 6 ده م ام دم اف هاو فاه ف ده ام او هاو علاه

 ىو وه واه هاو هاو اق هاه هاو او اه ةاقاو

 هاد. د. د. زر اواق واه اه واو واوا. ةاوأاه

 هام ا. عاف اه او ده ىلع

 ها. د. ا دراع اد. و. و ادهفق عاق. هاه ها ولهلا»

 أ! يه و و ا. اد. اع د. و د. او ها اواو اه هاه .اهأا»

 ه ىو ري دهاف هو وا هو دقاق عادوا هن اود و جل اهلاه

 مام م ده .٠ و و هاهو يرفق ده هاه اه ده عاهل ع

 ٠ م م. ا.ه ا. او د. او اه هد. ىف هاه داهاه هاه

 ماما دم م6.
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 هر ص < اص عاش مارا يف 0<
 هيام مل ل م انة مة هم ء مة مث دة ماقالت ركشلاَو ةّوالتلا ةدجَس هيبنت

 يامل علل اهَِبُسَو اًهِناَكْرَأَو ٍةالَّصلأ ٍطوُرَُش يف لصف

 0 ٍناَسْنِإلأب ةالَّصلأ ٍتَهَبش ْنَق :ٌةَدْياَف

 0 ًءاَم ْدِجَي ْمَلَو هُهْنَع ىَقْعُي ال اَمب ُةيوُت َسجَنَت ول :ةيبنَ

 0 روق دُعْلَأَو ُةَبكُدلَأَو ُدّْسِلَأَو مكس :ٌةَدِئاَف

2 7 

 هي م ى م د6س عا مم 2 تا وكم 5 ج25 عا 2
 ءل ال هدم ةاة افادة م اءراماقاف . ةالصلا ةّيِفْيكب ملعلا فئصملا طقسأ هيبنت

2 
 0 - م 0 يلا . ريب ار. ا
 زذ2 هع. 5 سس ويسأل ((ب عيا واهس وإم 81[ سم . 0 الا ل بس
 5 5 + © < + 2 رذع ريغ نم ٍةَريِثكلا ٍلاعفالا رن رفاسملا قح يف طرتشي : ةيبنت

 ناك ام يّلَصْمْلا ىلع ا مرحي هنأ مارخإل أ ةَريبْكت ةَريبكَتل لأ ترمس :ٌةَدِئاَف

 0 ةالّصلأ ا البف هل الع
 0 وكسث كاس ع هداش 0 لا ا علا 9

 كن ماجر سلا م روك مرر م
 0 ةرذع لاَرَو ةليوط ٍناكزأ ةعَبْرأب ماَمإلا نع ِهبَبَسِ

 ٌهَعَدَتْبأ ءئش راشعألاو رَوُّسلا ِءاَمْسأ نم نآلأ بفَحضّملا ىف تبثأ اَم :ٌةَدِئاف

 نم لك ضَْب ْعْضَو ِيَلَع ُبِحَي لَه «لُجزأ ُعَيَأَو ِناَسْأَو هَل َقِلُح ول :غ

 أ ِهْيلَع َقاَحْس د يَلو نم ماس يَ مياَرثإِدَْب دب مال ل ايا
 0 .٠ هاهنا عب : هلت ني نُكَيمل لكلا ةالَصلا يلعب



 مَضلَأِبَو الأ حتفب ٌةَوْطَخْلأ ا نْعَم

 0 : يبن

 نسكن ول : ةيبثت

 700 7 نا

 يت م 01

 م م م م ماهم ماع ا« او ٠ هو ها ده ف و و واود. او هو او واو ده عاق و جاو هاه اوه ولو

 .٠ دو اه هام ا.« ا. او اه قه هو عا« ا. اه و واو عاود و ده افواو د وده هله

 ٠ 6و ا. عام « اق ا. و او عام ا. واو د. اقماع هاو واه هادو ده .عاو ا هاقأاو

 ما. ها .او ا. واو هاد. عام هاو ده دا.عأ و هو ده دو دف هاف واه دعلا»

 رام همه اء هم افأاع هاه هدو سف هده واو هافاو هاف و داهأق هاه ده وده هاه سا اهلاو

 .٠ 6. م نام هه دعو هام ده ده اه او اولاه

 ياو ا. ام .او ا ثةاهأا»

 م د. و دهان و د جاه ة.او عواد اع د عاه ا. واه دقو و دهأاو هاه ده و اه هدو هد ةاافأاو

 هه 6. م . ا. ا. ا. ا. واو دو ياه دعو .عاواق د .او وا. أدق ةواهلاو

 . دم ا. د. ا. ا. اه و. ا.ه ىو اهو د .اه واو هاو و دعا. ده هاه او ده د هعاو هاى هاه

 يو د. دو ده و دعاه واو ده واو اه واو عه د. عاق هلو

 َءاَم َذِجَي ْملَو «ةنع ىَفْعُي ال اَمب هب

 م ا. نو د. او و د. واو ده ده. د. ده هدو عاهد. واه هد واه هده هاهو

 0 ِةَجاَحِل الإ ةَرْسَي وأ َةَنْمَي ِههْجَوِب ةالّصلأ يف ُتاَفِتْلالآ ُهَرْكُب : همي

 هيفَو ءفوُصلَأ ْىَلَع ٍةالَّصلآ ٍزاَوج ىَلَع شل لإ َنوُمِلْسُمْلآ َعَمْجَأ :ةَدياف

 ام ماَيِقْلا ِنَع ٍرْجَعْل َدْنَج ُبِجَي اَمَو ُةالَّصلأ ِهْيَلَع ُلِمَتْشَت اَميِف ٌلْصَف

 ا ُهْنَع َرَجَع وأ ِدوُحُقْلا وأ ماَيِقْلآ َلَع هتالَص ِءاَنَْأ يف َرَدَق وَ : همي

 مام 06 فداه وار م عاف هاو و ده اف فاو و و دفوف هدو هاو داق هه هاف هاو عاشه هاه هاو

 . همه اجا. وا. اواو د. ام وا اواو فاه اه اق اهاه



 « عاَجْش يِأ الأ لح يف اتفإلا 85
 0 ُكَّشلآ ُهَدْعَب دْثَوُي ال يِذَّلأ مالَسل بد ُداَرُحْلا : يبت

 . ئَرْخأب اَهبِقَع َمَرْخَأ من اَهِغاَرَف َدْمَب اَهْنِم َمَّلَسَو اَنُكُر هِتاَلَص ْنِم 50006
 يي لل ِبَبَس بس الب ةالَصلااهيف ركب يلا اقول ناب يف لَ

 0 رخَآتُمْلا وأ اَهِيْبَس مّدَقَممْلا ةالَّصلآب ُداَرُمْل : هيب

 ْ لفل نَزَلَ ىلإ تالله يف ٍةالَصلأ ٍنَع يهل ماَسِقن :ةيبت

 | ماَمإلآ لج ىَلَع ئَرخألآ َمَدَقَو هْيَلْجِر ئَدحِإ ىَلَع َدَمَتْعَأ ول :ُهيِبْنَ

 موُمَأَمْللَو هِرْيَغ وأ ِثَدَحِب هِتالَص نم ِهِماَمِإ جوُرْخب ٌةَوُدَق ُمطَقنَت : ةّمِيَ

 0 0 1 . . . . َةَراَقمْلا هيب َجْعَطَق

 0 ا ا ٍرِفاَسُمْلآ ٍةالَص يف ٌلْصف

 ئَوت ُهَّنأ يِف كش وأ َوَنَأ ُدَتُي وأ ٌرُصَقَي هنأ يف َدَدَرَتمُّن اًرِصاَق َمَرْخَأ ول :ةيبنَ

 0 و
 ووو ع و 2 ه اساس
 000 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ول قو

 - و عسل 6 مس يويص ة"راس

 امه اَمُهاَدْحِإ ىلإ ع جاَتْسُمْل ِنيِبعُمُجْلأَك هيلع ِدئاَّزلأ ََم يل شل ةنجلا 1 :َدِئاَ
 هكدوو وم د َر ةَعَمَجْلأ ما( سس تام ه ل هي

 0 ع ةعْمُجلا هَ مل ةَقَقَلم وَلَو لا ماَمِإ َعَم كّرذأ نَم : ةّمِتت

 0 نُيَديِعْلَأ ٍةالَص ىف لصف
 5 ا ا آ وع 5م 8

 ل ل ما ل م ٍدْهَع ُةَعوُرْشَمْلا ُبَطُخْلآ : عوق
 عض الا م 50 لع

 0 رهشألاَو ماَوْعَألأَو ٍديِعلَأب ةئيْهَتلَأ يف : ةّمِيت



 كونا هاه . 0 6 هةداسو 2 سد هم ار ًَ 2

-_ 
 ص

0 
 8 7 يق 2008 مسا

 ناك رك هيف دج عضو لك نإ : : هديا

 ٌدلآ ٌّنَسْي َلَب « : حبرلا تسرع : ةّمَتت

 مو فو ةاَص ين يف ل

 لى
 هاما 0 للا

 نسي ٠ : ةّمتت

 نْفدّلأ َدْعَب ٍفّلَكُمْلا ِتْيَمْلأ * اريقْلت َسُي 3 ةاَ

  هرئَق َدْنِع ِهيْفَد َدْعَب ةَعاَمج فقتي ْنَأ ُ

 يي جس

 .٠ م[ 9

 مه هو و د. عاق ده ىو عه هاو ساه هداه

 ىناثلا ءزحلا

 ةاكزلا تاتك
 5م < رم ثراوكم ع ص
 وُمُش َةَضْفْلأَو بَهذلاب نامثالا فنّصملا ريسفت ةّيِضق :هيبنت

3-9 

 ف

00 
 رورضملا

 مة 8 هر ور

 | قالطإ رم 'دكتسي :ةينت
 َِصُمْلأ ق ل لق ىسسي -

 هيف ُهَنإَف َنِضْرَأِب َتَبَْف ٍبْرَحْلَأ راد ا لا ا ا
 رىقاس 2 2 2 سس ص6

 هجا إ ٌبجَي اَمَو لبإلا بان ِناََب يِف لّصف

 و و 1 َِ 0 5-4 52
 8 1 سا دخلا

 ماه م. دو ده ده د .اواه ها و ده د. دو ده دو دودو د عاقلاو

 . ا.ه اه ا. ايا. هو و. ماها. هاه عاق هله

 .ه. 6م 6م 6م.

 ئاعتو احبس أب الوصْوَم

 .ه ىو هه و اواو هه د. هو .ه هاف ا ةاهأاه

 هان اهو د. افاق فاق .اق هاف فاه د. فد. هاف واهو واه هاه هواه هاه ساو هاه هاف

 ها. ا. ماه هاه هاه أو يف ده او و ده اواو هاف هدو واو د .عاه وو هه هاه ىو ها ىافاو ىو



 أ ِظاَمْلأ لَح يفف ٌعاتْمإلآ ام
 و

 ىَدْحِإَو َهَنِم َدْعَب اًميف نوكت اًمنإ َكِلْذِب باّسِحلأ ةّماقتْسَأ نأ ةتزدق اَم ا 0 تا ومص هن 25 2 2 2 م همام هج هم وم 2 أ

 0 اًداَرُم َسْيَلَو « َنيِرْشِعَو
 0 ريس لص رح 06 سوا و خص ىلا 8

 م ا + ع : :  : + + + + + + + < ةجارخإ ُبِجحَي اَمَو رقَبلا باَصن ِناَيَب ىف لّصف

 ه2 4 5 عوام. ير سمس هي < مقرف همس كهل كك ع كم كن »ف <
 مث «نيرشع ةداَيِزب الإ ٌرّيغتي ال نيعبزالا دعب ضرفلا نأ صخلت : هيبنت

 هل ل مس قب
 هاف ا. ا. اما. ده دءاف او او هاف دم هع افاق ماقار وه ثادق اوافق اف وام او ا ماعأف ةَرْشع لك ةدايزب ريغتي

 مهم ءعرر مم ل - 0 ساو عش 001 سمس مس ص مال 0س
 ذَخْأَيَو َةَجَرَد َدَعَصَي نأ هِلاَم يف ةَعذَج و الأ نِم اًبِجاَو مدع نَمِل :ةمئت

 مي ا هور كد رع < هر, ل ول وك ال يرسل
 000 7 7 7 ناّرْيَجلا هيطعيَو ةَجَرَد لزني ْوأ « ةّميِلَس هلبإَو اناَرْبِج

 حا ا 7 مَ 6 من ني لخلل
 000 ا ا ا ا ا هجارحإ بجي و منغل باّضن ٍناَيَب يِف لصف

 0200 تاوشس هم ا م 0-/ 06 0

 0 َرَخآ عؤن ْنَع ٌعْون ةاَكَّزلأ جاَرْخِإ يف ُىِزْجُي : ةّم

 0 رس
 مم ياام 7 ءاومج ندم ام مو
 مام م دن د.ان اق دما. دم ادق دو واو دفاع دع دق ده او هاه ا. قاده دق ماه اقاقأه ٌةَيِساَملا يف امك ٍةَرَواَجَم

 عرسك ساس سك ءانرا هك سم. ءرسعلا ىلا
 ما ع ع ع ع ةجارخإ ٌبجَي اَمَو َةْضِفْلَو به ذلا باصن ناب يف اًصف

 مساس ©

 0 حامل متاَخْلَأ ُراَدَقِم : هيب

 َو عوُرُرلآ باَصَي ِناَيَب يِف ٌلْصَف

 َرَخآماَع ٍعِرَرَو ِرْمَت ىَلِإ باص ِلاَمْكإ يف ُهُعْرَرَو ٍماَع ُرْمَت ُمَضْي ال :ةييْن
 ةيل مم ل ُهْجاَرْخِإ ُبِجَي اَمَو ٍِزاَكَرلأَو ٍنِدْعَمْلاَو ضوُرْعْلا ٍةاَكَر يِف لصف

 ٌهذْحَأَي اَم ُكِلْمَي ُهَنِإَف ءُبَتاَكُمْلا ةاَكَّرلأ لْهَأ ْنِم َوُهَو» : انلْؤقب جرح :ةيِبنت

 ةام ملل ...... . ةجاّرخإ ُبِجَي اَمَو راّمثل أ

 -. لم هه ع م.

 وحث ري وو < كت كمر يموت عقر - ع هرم 27 0 هيوم م
 هتاكز همزلم «هديسلف قيقّرلا هذَخاَي اَم اَّمأَو هيف هيلع ةاكز الَو ٍنِدَعَملا نم

 و ٠ وع 6. 32 همةضص ار 2 7 22 4-0 307 53و ه-

 لْؤَحلأ هيف طّرتشُي الو ءدقنلا نم اًباَضن نوكي نأ ذب ال هنأ مِلَع لف : هيب



 0 ما 2
 05 هل[ طحلا َديحَأ :5 كَحُمل

 رصيف ما » ا هل
 "نيب دمح

 -. 2 هه -

 0 .ِ و . و 7 2

 وأ ِكلُمِب ةحقفَن ولت نم رطو ذَم 7 ويل هر ةمزل نم كد طياَض :ةينت
1 

 و 26 وق 959 عمر م 0 يم 7
 ل ُهَفْضِن ؤأ ٌرشعلا هيف ُبِجَي يِذَلَأ ثوقلأ بجاّولأ عاّضلأ ُسنج : ةّمِتَت

 0 اَهيَقَحَتْسُم ىَلَع ِتاَوَكَّرلأ : يأ ءِتاَفَدَّصلَأ مْسَق يِف ّلْصضَف

 هع ِهِمَدَعَو ِةاكَّرلأ قاقختْسأ َّنِم ِهِرْيَغ ؤأ ماَمِإ ْنِم َعِفاَدلأ َمِلَع ْنَم :ٌةيِبْنَ

 يل َْقْدَأ :ِنْيدَّلا بِحاَصِل ُنوُيْدَمْل َلاَمَف ُنْيَد ِهْيَلَع صْخَش َناَك ْوَل :ٌعْرَ
 0 ةاَكَّزلأ ٍنَع ء ُهَأَرْجَأ َلَعَمَم ٠ كيد َكِضْمأ ىََح َكِاَكَ نم

 ُهَعَمَجَو (ْنَم» : ظفل ىَلَع 138 (هتقَفت» يف يوصل ُتتصْعل رف :

 ٍةاكَّزلِل ٍذِخآَو لام روضُحب ِءاَدألآ َنِم َّنكَمَت اذِإ اًرْوَق ةاكّرلأ ُءاَدَأ ُبِحَي :ٌهيِبْن

 0 نس عّوطَتلا ةَفَدَص : همت

 مايّصلأ ٌباتك 1
 ءاَبتْشالأ َدْنِع ٍداَهِجالَأب هِلوُحُد نط ِةَدْهْلأ ٍلاَمْكِإَو ةَيْؤُدلأ ىَلِإ ُفاَضي :ٌهيِبَْ

 0 مْرَّصلأ ٍةَحِص ٌطوُرُش :ٌهيِبَْت

 000 ا ا اح مْوَّصلَأ نضئاَرف

 ني نكي مل مطلا ىلع ىو ركع هنأ فضغلا ملك زا :ةي
 اهل ُضْدَعَّتلأ طرشي ال هنأ ةِضرَفْلِل ص ْوَعَتلا ِنَعٍََصُمْلا توك هَبِضَف :ٌهيْْيَت
 لم لل ٍراَهَتلآ ْيَفَرَط ِةَقِرْعَم ٍطْرَسِب فَصُملآ َدَرَفْنأ :ٌهيِبْنَ
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 نض
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 « ءاَجش ىبأ ِظاَفْلَأ َلَح ىف ٌعاَنْمإلا 0 ١

 مما دهث د. دةاماعام ىلؤأ َناَكَل هْرَكَذ امك ٍروُحَّسلآ ّنَسِب َُصْمْلا َحَّرَص ْوَل :5 يبت

 رِرخّتلأ ٍةَعاَرك َكّشلآ ٍمَْي مْوَص م َلَع ٍْيَصُمْل ل

 ُهوُهَيَرَو علا هكون يلا يهز لوخأب طن ان

 0. هف

 : ساهم سم6 م .٠ هاو 0 0 م. ك6 ِ .َ 7
 ٌينعْلا نيب هيب ملا بوَجُو ىف قرف ا ةنأ 05 قلم ةسصق 00

2 

 مدا ذاقنإل َرْطْفَأ ْنَم ِءاَضَقْلأ َعَم ةَيْذِفْلأ باَجيِإ يِف عِضْرُمْلاب ٌقَحْلُي :ٌهيِْنت
 هم م6 هرج نس نعش . ؟و , 1 0

 م ع ع + + ح ح ح < ٍهرْيغ ْؤأ قرب ِكالَهلا ىلع يفرشم مرتخم ٍناَوَيَح وأ موصعم

 نم مام فار هام ثامن اج دم دة دق در ف دقاق او دقاق اة دفاوافاعأاو ٍةَيَدِفلأ بوجُو ليِلْعَت :ٌةَدِياَ

 لص ع م هذ نك تو 8 مل و 8 1

 عم ًءاضقلا َرَخْؤيَل يناثلا ناضُمَر لوخد لبق ٍريِخآَتلَ ةيدف ليجعت ةيب

 00 ّحَصألأ يف ٌرَباَج ِناَكْمِإل

 ل تحَمُْم َوُهَو «عولَتلا مْوَص ْنَع ُتصُمْلا َتَكَس :ةيين
 1 مول 2 6 000 0 1

 0 َناَضَمَر َدْعَب ٍروُهُشلأ لَضْفَأ : ةّمتت
 0 ٍفاَكَتْعالَأ ىف ّلْصَف 2 و

 وأ ْنَم يفالجخ ْنِم ٍجوُرْخْلِلَو عابتالِل ٌمْوّصلأ كتم ٌّنَسُي :ُهَمَ ةمتاَخ

 كس هم ساو نجح

 محلا تاثك
 00 9 ر_#

 ع و و 7
 و20 م ص وو رم

 2 0 5 ل ا ا < ا ا ُكّسنلا ةّحِص طوّرش هيد

 نك



 كسل هِماَرْخِإ يف َنّيعُي ْنَأ لَضْفألا : ول

 580 00 0 م ملم منن ةث ب مية ةيتف .فاّّطلأ ْتاَحاَو :ين زال يملأ

 ه8 00000000000000 م مة امم لل وع ف ُيوْلا ُتجاَو : : عبار هيل ُةيبَتلأ

 هل 0 لكي لأ تق هَنَس يأ :ٌَدئاَ نت رص ل نع

 384.60.06.00 َرْضَحَأ َناَكَل ْيِمَرلَو" : ُفئَصُمْلا َلاَق ول : ٌهيِبْنَ
 و و يه ع

 ٌئبنلا رق ةَراَيِزَو و يف ةداّصلأَو |( لوخد نسي ”ةيبنت

 تمرس ضي 0. جه ةرس َتايَكَم

 للا ا ل ا ا ريتعمو جا ريغل ول ع

 و 3 م 3 8 7 و و هر 6

 <؟ا 00. نيا و بأن ج يغم ع رشا شف ْمُرَْي :ٌُهيِبْنَ

 ما ل ا ع ع ع ٍنْيَيْنأ لْغِفب جيلا يف ُلَوَلآ لَ أ أ لصخَي :ٌهيبْنت

 908 م ممم مام لنل اَهَماَقَم ُموُقَي اَمَو ِةَبِجاَوْلأ ِءاَمَدلأ يِف ّلْصَف
 م هك نالا  لاي# 2000 11 ل سي 2 د

 داّدعت ىف ِهّْيلَع ةيبنتلا مّدقت امك هَفرتلا فنصملا قالطإ ف لخد :ةيبنت
 <لمام ماو

 ىلا ا ا ا ا ا ع ع عاتمتسالا مد اًونالا

 0١*07 [هذه] اذه يف الإ ذم ىلَع اًهيف نيِكْسملا ْداَري ال تارافكلأ ٌرِئاَس :ٌةَدْياَف 0 -_ .٠ 9 2 - ساه 0 4 1 2” 5 700 7

 الله ٌنيلثم َوُهَف ؛ِهِمَدَعب ٍنالَُدَعَو «الثم هل نأب ٍنالْذَع َمكَح ول :ٌهيِبْنَ
 - 1 2 0 2م هر و 1

 مه جه نو ده دو ا. هاه ا. اهو جاع ها جاه هد هاهو او واه واو د. ف ةاهأاه

 ا



 0 ٍةَرْطِفْل كوبا اك ضو اا : يبت

 م جاَحلآ حْئَذِلَو « هوما ِرِمَتعُم حَْدِل مَع َنِم ةَعْفُب ُلَضْفَأ : : ةيبنت

 سايل ُدوُصَقَمْلأَو ؛ ذأ ٍباَب نم لَ ميرخت مقلب هيت نم ملم ب : هيل

 0 ةَكَم مَّرَح ِرَجَّش ِناَمَض ْنَع ْفَئَصُمْلا َتكَس : هيب

 اَمِهِدَحَأ نيِط ْنِم َلِمُع اَم َْأ ٍراَجْحَأ أ ِنْيَمَرَحْلآ َّنِم ٍباَرُث لقت ُمُرْحَي :ٌةدِئاَق

 َعَم هيف ٌهَيذِفْلا ِتَبْجَو ٍدْيَّصلاَك اًضخَم اَقاَلْنِإ َناَك اَم :َقَبَس اَميِف ٌةَمِفاَن ٌةَدِعاَق

 هيا لمن الالاف ف همام مي ف مفاعل همام مة الاف م مة اقام ام ماقام نيش لهجلا

 0 ع ةبحضألا مّدك وب ُداَرُملأَ م مّن ِكِساّئَمْلَ يف َقِلْطَأ ُثْيَح :ةَمَياَح

 ِتاَكَماَعُمْلا عاونَأ ْنِم اَهِْيَغ د و عوُيبلا ُباَتك

 0 عز لَ ءايَأ 0

 ْذِإ َدَح اَبِإلَأَو ةَحَضلأ ُهْحَي اَم ام عاَونألا ٍهِذَه يف َرِكذ اميِف ِزاَوَجْلب هد : هيبنت

 م يي يح ع ع ع ع ع ع ا ع < ع + + ٌماَرَح ٍةَدِساَمْل ٍدوَقْعْل 1

2 
 (َعومَجَملا» ىف امك ةثالث َىهَو ءعْبَبلا ِن زأ ْنَع فئّصملا تكس : ةيبنت همم . 0 - هر . م هد و مت م - ص اع

 م

 لنص ع هرج

 وخن لْياَسُم يِف رفاكلا ِكلِم يف مل ملأ قبقّرلا لوخد ٌرَّوَصتُي :ةدْئاف . تعلخخ 1 ل16 ىأأ : هعزك هي ” ع8 وي ستوب 8ث

 هر 9 0
 ها - ةحلأ « 5
 نه ده دن د. ا. ان. اه د. ان ده دو هاو و ده اي دهم اه و د. دو واع دو ده اواو د .اواه هافاع ةدس ىف ىهو

- 3 

 و ىلا

 0 [رايخلا ىف لصف]
 0. - 2 و

 ٍةقْفَّصلأ قيرفت ْنِم هيف اَمِل ةقفَص َعيِب ام ٍضْعَب ِبْيَعِب اًرهق ُدَْي ال : عرف



 هيا. #6
 0 ا ا ع مانسلا يف لصف

 لبق لجو [ هيف مَّلَسْمْلا ِهْيَلِإ ُمَلَسْمْلا َرَضْحَأ ْؤَل :ُهَمِيَ

 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ٍحيِححَص ٍضَرَغِل ِهِلوبق ْنم م ًآَسْجْل

 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ٍنْهَّرلأ يِف لّصف

 ٍناَكَم ْنِم ٌباَنك اَهِْم َجْرْخَي آل ْنَأ ٌطِرْشَيَو ابك ففقَي قاَوْلأ نأ ةلَأْسَم : يبت

 0 ٍنْهَرِب لإ هيف اَهُسِبْحَي

 َنِهَتْرُمْلا الإ هنيِمَيب َقَّدُص ُهَنَمَتْنَأ نم َلَع ٌدّرلآ ئَعَدَأ نيِمأ لَك :ٌطباَض

 لهل لم ل١

 بدبس و مو 0 هَ

 مع لي ا ع ع ع  ح + ع + ح :  + < - + 2 + . + + + < < . طعس مشل نأ 2

 00 0 ٍمِلْسُملأ يف ّوُه وُ رمل ِريغ حاجا جارٍ نم رك ام : هيَ

 ٍةَءاَضِتْسال اَباَب هيف َحَتْفَي ْن نأ َد وُدْسَمْلا َبْردّلأ ُهُراَدِج َقَصآل ْنَمِل ُروُجَي ب : هجن

 أ ةداقإل باَجيإلل يِعْدَتْسُمْلا ٍلوُبقلآِب َرَبَع اَمَنِإ :ٌينَ *غ سس

١7 



 « عاَجش يبأ ظاَمْلَأ ّلَح يف ٌعاَنْمإلا» 3

 ٍناَمَّضلآ يف اَلَو ِنْهّرلآ يف اَمُُفاَقَأ دمي ال ُهَّنَأ ِبمَصُمْلا مالك مَهْفَأ :ٌهيِنت
 ملل ل علم لاق هِرْيَغ ْوَأ بيع ْعِبَب ٌحِسُق ول :ٌهَميَن

 0 ا ع ع ع ع ا ٍناَمَّضلأ وف لصف

 0 هنود اَمب ٍنوُمْضَمْل ِنْيِدّلأ ِنَع ٌنِماَّضلا َحَّلاَص ْوَل :ةّمَِت

 0 ِنَدَبْلأ ةلاَمَك يِف َلْصف

 0 ٍةَكْرّشلأ يِف لصف

 لمعمل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملف ٍةكْرَّشلأ ٌعاَوْنأ
 ةق الرام مل ل راء للم فاقت ةق ماء مة ف اة مق ف وياك امت ِنآَنِعْلا َةَكْدَش ٌناَكْرَأ

 ةماعلا ِةَميِقْلأ ىف نْيلْثِمْلا ي ٍواَسَت طر رشم ل أ ففصفلا مالك يق ايت
3 

 0 ليكؤلاو عووُمْاَك وئام دي كيرلا د ةّمتت

 0 اًمِهبَلْغَأب ُعْيَيلَأ ةمزل ٍناَدَقت ِدلَبْلاِب ناك ول : هيب

 ٍةَئيِسنب آل شِحاَف ٍنْبَعِ ُهُعِيَب ُهَلَم «َتْئِش ْمُكِب اذه ْعِب :هليكول َلاَق ْوَل :ٌعْرَ

 0 ِدَلَبْلأ ٍدَقَت رّيَغِب اَلَو

 ْقّلَحَتَت هيف هيف ٍضْياَقَتَو سلجم م ةَقَراَفُمَو عييَملأ هَ ْوُرَك ليك ولأ ِدْقَع ُماَكْحَأ :هَميَ

 0 ةقيِقَح داع هنأ لكوُمْلاب آل هب
0 200 

 000 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا راّرقإلا يِف لصف

 َمَدُق ِنْيَعب َرَحآل َرَقَأ مث ءاَقِرَْتْسُم ْوَلَو نيد ٍناَسْنإل ٌضيِرَمْل َمَمَأ ْوَل :ٌهمي 0س سل سس ريك رو م دي هك 0-_ 2 0 م 0 6



 ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع لْئاَسَم ةّيراعلا نام نم را ءطم د : ةيبنت و لس رس عسي 00 2 0 00 هَ
0 / 

 لاقف «كلذ ىنترعا اَهَكْلاَمِل ضْرَأَو ٍةَباَدك ْنْيَع هدي يِف ْنَم لاق ْول ةمئن 7 7 م 29 ةوعل م ه2 0 ماس 7 7 0 سم

 "ا ل اا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع + . ع ِبُصَحلأ ىف لصف

 ةَبوُضْعَمْلأ ِنْيَعْلآ ٌدَر َّعَم ٍبِصاَعْلا ىَلَع ُبِجَي ال ُهَنَأ بْيَصْمْل مالك ُهَيِضَق :ٌةيْنَن

 هك ا ا ا ا ا ا ل *ئش اًهلاَحب

 02 ل 18-42 تل 2 را هَ

 اذإ ام لّوانتُي ال «فِلت» : بفنَصملا لؤق :هيبنت

 9 0 ا م مكر مل ه 08 هك يهم 5 80 ا

 مدَهِب الإ لّوالا - رجعي و «ةربخم يِف زانيد وأ تب يِف ليصف َعَقَو . همك
4 

 مقال م ع علم ةَرَبْحَمْلا رْشكب لإ ىِناَتلَأَو تيل

 مق 000م0 م ممم ننام ممم ممم ممم للف َةَعْفَسلا ىف ّلْصَف
 «8رععل ف كريد صو رن خ5 هيأ

 مكلل  ح ةعفش هيف تبي ال لقني ام لك ن
 هل هم ها » - 00

 م55. انّيعم ناك نإف ءةعفشلاب ٍخألا َدْعَب اقَحَتْسُم ْنَمْثلَأ َرْهظ ول :ةيبنت 000 8 ًّّس د ..ع ممر لسو رم ل 0 6.

 َعاَبف ءاثالثأ ةثالث َنْيَب تناك نأك «ضزأ يف ةّصِح رتشمل ناك ْول :ةّمتن < مودك هديك بهل 57ج 5520 روك رش هلع ا
 # م 0#

 هبَّصِح ٍرْدَقِب عيبَمْلا يف يفشل َعَم َكَرَتْشأ ءهْبَبِحاَص ٍدَحَأل ُةبيصت اًمُهُدَحَأ

 م5400 600006060600000 0 000م0 لم ةكرشلا ىف اًمِهِئاَوَتْسال

 لا ا ا ا ا ا ا ع ع ٍضارِقْلأ يف لصف

 لا م َقيِلكَتلأ ٌعاتتْمَأ تيقأتلأ عانتمأ َنِم َمِلُع دق :ٌهيِبْنت
 مس يمول ر تيصاو وجرسوم ع 1س عجرم سوم | 6# 8 7

 نهتزرمل إ هنيويب قدص ِنّم ىلع َدّوَل ىعّذأ ٍنيِمأ لك :ةدّئاف : هيب درملا الإ ةنمتثا نم ' ولا 'يعّدأ 'يمأ : ةدئاف : هيبنت



3 

 ي ٌلْصَ
 أ ْلَب : ُكِلاَمْل

 0 ةَلاَعَجْل

2 

 0 ع  ح ع ع اعَم اًمِهِب اَهُريِدَقَت َوُهَو ثلاث ٌمْسِق فْئَصُمْلا ىلَع َيِقَب :

 ها 0007 يم ع هوم م عسا .ميمرعب ثمود ريس
 ةق اة دمامث ِهِريْغَو ماعط نِم ٍلوُمْخَمك هب ئفْوتْسَمَو يفْؤتسم لادْيِإ زوجي :

 يل ةَرجأ طش الب بَل ةطاَيِسَو سَ يقَحَ لمع ةرْجأ ال
2 

 َلاَقَف ٠ يِنْنرمَأ اَذب :هكِلاَمِل َلاَقَو «ءاَبَق ُهَطاَحَو ابْوَت ُطاّيَحْلأ َعَطَق ْوَل :
 عر

 ما ع ع ع ع ع ع ح  ح ع ح ع ع اًصيمق هعطقب َكَتْرَم
 مودم

 ريو ةاسش ع عوبأ# < 12 01 06
 1 م م ع 5 ع ع  ج ح < < ح خخ >2 + + + 2 ِهِلوصَو لبق دودزملا فلت ل . ةمكن

 يف ّلْصف
 طع
 . ةدمتن

_- 

 0 ع ع ضألا ٍءاَرِكَو ةَرباَخُمَل ُمَلأَو ةَعَراَرمْل

 يلع لمَ هَ َرَحآ ُمْحَس ىطغأ وأ

 ْرْرلَأَو ةَيِشاَملأ ّيَرب ال ٍنْزَو ؤأ لّْيكب ٌريدَقَتلأ ِءاَملأ عْيَب يِف طرتشُي

 ٌطَْش اَمُهّنَأ هلق اَم ئَلَع ْعِطَقَْي ال (ٌعْرفَو» :ُهَلوَف فَصُمْلا فطَع ُةيِضَق :
 ما. ماع ا. او دع د. اه دعم ا. عاق ساه هاو ده سه ده ها هاه سلف هاو هو هاف هاف هو اة د. ا.ه. ا ةاهداه

 هْنَلَع *َي

 هْيَلَع ْنَم َوُهَو َلَفْسَألَو ُفالَوْلا ُهَل آ ْنَم َوُهَو «ئلغألا ُلَمْشَي ىَلْوَمْلا : همي

 لم لل اًمُهَل همْسآ ٍلْواَنَتِل اًكَرَبْشأ اَعَمَتْجَأ ولف اول



 آب ال اَهّنأ ريِغَصلا هدئال بألا بِه ُهُمالَك َلَمَش :ةين

 ٌةَبِهَف قيقّرلأ ِهِدَلَولُهبهْلآ اَمأ ءاّرُخ ُدَلَوْلا َناَك اَذِإ اًميِف عوُجْدلأ ُلَحَم :ٌهيِنت

 0 ناّيْغألأ ةبه و يف كي لحو (هدّيَسِل

 . ٌحَصَألأ يف ُلَوَألآ عجْزي ْمَل ِهِدَلَوِل دلل ُهَبَعَوَو اًْيَش ِهِدَلَوِل َبَهَوْوَل : ٌعوُرُف
 0 هِدآَلْوَأ ةيِطَع يِف ُلْدَعْلآ الَع ْنِإَو ِدِلاَوْلِل ُنَسُي : همي

20-007 

 ماو ما. ده م ان دم واو او د .دع دمه اه دع او و واو هاع د. و واو ىو واو د. واو . واو ع ولاو ةطقللا أ يف لْصَف

 هكا مس سي هي ع, »0 م

 00 0 يا ع < < ظفحلا دصق اذإ نْيتنُس فيرغتلا : هيبنق

 0 هني لع ات ةطقلل مان يف لَ

 إ هم ا. ف هام ام دن اق دق دةاق دف دن دقاق اق اهداف دة دفاعا ظفحل كَم مَرَح ْطْقَل جي ال: : ةّمئن
 # 02 ع

 0 2 2 ىو لا 9

 0 اَهب قل اَمَو ِراّدلِل اَعَبَت ْمِلْسُم طيقللا : ةّمتَت

 00 8 يو يف لضف

 ةق اء قا ف ف فاء اف فاء دءر هدف ان هن اف فاق اء اة ثان اة نالت نال ةعب رجل ماكَْأ :ةن

 ِنضاَرِق ٍلِماَعَو كي بم دك يأ ف وزي خف ْذاَم :
 هيب

29 

 0 .. تمر تل رأ عكا ول ةمَتاَخ

 َلاَق ةَحوُج ْرَم عل جود (ٌجْوَز : ل ىف .َناَع ْنَأ ٌحَصفألأ :ةيبنت

 نيب قدم لصخيل ١ نّيعتم ضي رمل باي يف



 2 5 606 ل 2#

 ( عاّجش يبأ ظافلأ لَح يف ٌعانقإلا» 18

 ِك 66 2 هموت 6 مس و 2 000000 ٠

 456 .مالل خالاو جإ رلاالإ رتل ٌَعيِمَج زاح روكذلا نم َدَرفنأ ِنَم لك طبئاض

 2 3 5 020 1 هم

 كا ا نوثرَي ال ماَحْزألأ يوذ ْنِإ : ةيبنت
 ع ل 2 ً 7 2 ه- سا 0

 نأ حيِحَّصلا ذإ .كلذك َوُهَو «هرّْيغَو قّرلأ لماك نيب قّرف ال ةيبنت

 حاكنلا يف قّرلأب ٌصِقان ةنأل ةّيٌرْحلَأ َنِم هيف اَم رْذقب ْثِرَي ال | 0 25 5 0-0-3 هم ءاوس 8 2 2 سا 7

 قي ٌنِقلَأك ْترَي ْملَف ءَةَيالولَأَو قالطلأَو
 و 3 2 7 هم نو 01 8.

 ثري اَمَكَو َكِلْذَع َّوُهَو ُهرْيغ 1غ و َنِلْعُمْل ِفَْبَصْمْل قالطإ لّوانت :ةيمنت

 ةاَيَح يِف ةَبَصَعْلِل ُتيْثَي ال ءاَلَوْلآ َّنَأ يف رشات فشل ك١ :ةيبْنت

 0 ُهَدْعَب تْيْنَي اَمَنِإ ْلَب ءقِتْعُمْل

 ا ل رقم ضودُمْلا ىف ٌلْصَق]
 م ع نيو جو كوت اذ اميف اً ميلا ألا ترده : هين

 َدْنِع فضنلا ُهْضْرَف ْنَمِم ثانإلآ ّنِم َدّدَعَ ْنَم ِنْيَلُلأ ُتِرَي ْنَم طباَض :ٌةيِْنت 6 5 يو م08 ص م0 هل هد 5 - 5
00 

 م وو هت 5أ هاسو وه يد
 ماف فاق اف اف دف د. قاف ف دو واو دو واف افاق ده اف اواوأو نهبجحي و نالشتل عار

 ِتّدلَو ؤل اَماَلَمْشَي دق (ِنْينن ش١ :ُهَلوَق :*
 4 ص

 0 ّرخآ نبأ هلو َناَجدََو ٍلْيَأ يرو لجأ أو نال

 د وا  1ص ١

 تفحيك د 6اما ١ح
١ 3 

8 

+ 

 ِتاَنَب َعَم َناَك وَ ُهَّنَأ بْلُصلأ َتنب ِهريَمَك ِبَتَصُمْلأ داق نِم َديِفْتْسأ :ةيين

 0 نبالآ تاَنَبِل ءْيّش ال ُهَّنأ َرْْكأَف ِبْلُص اَننب ٍنْبالآ
 0 َرْشَع َة صولا تاَحضأ

 0 اًعاَمْجِإ َنوَنَبْلأَو ٍناتبالأ اَذَكَو «ةكرَتلَأ قر ِرْغَتْسَي ُدِرَمتُمْلا ُنْبالأ : همي

 0 ا ع ع 00

 توصل دثَب كلمت ةيِصولا نأ .سزتلا يد صولا الاي ديعْحُي : هيبْذت

 ركتشلا يف تيرا تفزب ديتفي هولا نَلَع ترث ام دب :ةتياَ



 ١5 ٌينيِبْرَشلَأ بيطَخْا َدَم َدَمْحَأ ِنْب ِدّمَحُمِل

 .٠ ٠ .٠ ٠ .٠ يل م.م م
 ١

34 34 

 مم:
 كدحادرم

3 
6 

6 1 

 مخ

 0 ١

00 
 ٠

 مسح) 5
 حو

 ٠

 © ول

 )ن8 م َلوُقَي ْنَأ ْثراَوْلِل ةَيِصَوْلا يِف ٍلّيجْلأ َنِم :ٌةَدِئاَق

 ١٠ م ُةْئيِصَو لن ازا فاك يف ةيبْنَ

 ٠٠١7 يِصوُْللكوُلْمَم هب ئَصوُمْلا ِنَْك طاري ِكُْمْلآ رْوَصَمرايغأ ٍنِمُدَحْؤُي : هيت
 َّنِم ُعباَرلأ ُنكْيلأ َوُهَو فيصل نَع نلت هلآ ُهَمِحَر ْفنَصُمْلا َتَكَس :ةيبْنَ

 ل ةَبِصَوْل

 ا َّقَح ِءاَضَقِبَو «ِنوُنْجَمُك ٍلْفِط ِوحَن مب ءاَصيِإ ُنَسُي :ٌةمِتاَح

 800١ اًكنلأ ْت

١0 

 الآ اع ىَسيع يس يف ِلاَجّرلأ ٍةَحلْصَمِل اَبيِلْعَت ٍرْضَح رْيَغ ْنِم

 ٍللَع دَّمَحَم اي تير صارو هاا ةكلضمل عايل ارجع ١

 ُراَوَجْلا ُمالَّسلأ ِهْيَلَع ئَسوُم ةَعيِرَش يف َناَك ُهَّنَأ مالّسلأ ٍديَع ُنْبَأ َرَكذ :ٌةَدِئاَف

 ]ا ا ”رضع ل موصل

 َبوُبْجَمْلاَو ءَىِصَخْلاَو لخفلا (َلْجَرلا» :بمّْبَصُمْلا ُلْوَق ةيبنت

 ١١14 200060600000000 م لل َتَنَحْمْلآَو َمَرَهْل يَعكَو َنيِئَعْلأَو
 1 14 ورم 2-82 م 084

 ل ا جاليإ الب ربل ذذلتلا ةيبنت

 ٠0 ! ؟ةالَّصلأ َةَرْوَع اَدَع اَم ِرَخَآلآ َنِم ٌرظْنَي ِنْيَجْوَّرلآ َنِم الك َّنِإ :ةيبنت



 هيلع َنيعَت نإ الإ ْرظْنَي مَ اَهَقاَح ْنِإَف نتف ْفَحَي ْمَل ْنِإ هلك اَذُه :ةيين
 هب مّرَج اَمُك ْطَقَف ِهْجَوْلا ىلإ ٌرظنَيف ةلَماَعُمْلا يف اَمَأَو ُهَسْفَت طِبْضَيَو ٌرظنَي
 0 ْهدْيَعَو ُيِدْرَواَمْلا

 0 َءاّيْشَأ ىلإ ِرَظَنلأ نع ُْتَصُمْلا َتْكَس :هيِبنَت

 0 جد اَناَب ْوَلَو ع ٍنْييْشحب ُدَقَعني ال َحاَكَنلأ نأ ُهُمالك َمَهْفأ : هيب

 اا اذ رو نر لا ذآ ٌجَوَرُي ال َقِساَمل نأ ْنِم ُمَرْلَي ال :ٌيبْنت

 . اًمِلْسُم ْوآ اًرِفاَك ِةَرِفاَكْلأ ٌجْوَّز َنوُكَي ْنَأ َنْيَب َقْرَف ال ُهَّنأ هِمالَك ٌرِهاَظ :ٌهيبْنَ
 0 ّيِلَولَأ ٍطوُرش ْنِم فنَصُمْلا ةكرت امم :ةيبنت يلم

 0 ءاَيِلوألا ماكخأ ِناَيَب يف لصف
 ها

9 8 2 

 اق عملاو علا يذلا بألا ريغ نملك يمن صم ةَصُمْلأ مالك ُرِماَظ :ٌةيبَْت
0 

 َوُه اَمَأ ءاَهيِف اَهُحاَكِن ُهَل ُلِحَي يِذَّلأ ةَدِعْلا ٍبِحاَص ٍرْيَغ يف ُهّلُك اَذَه :ُهيِبنَ

 0 خبرضتلاو ضير لي

 هيب الل هي ريمي ركل د 0 لد : هيت

0 

 سا 2 >2
 ماس ساو

5-4 
 ع 2

 0 ٍراَكْبألَأ ٍرِئاَسُك

 رم خرم
 0 هيف راّيخلا تاتبثُم و حاكتلا ِتاَمَّرَحُم يِف ّلْصَف

 و 0 م 8

 00 ما ل لع ةركي ذل ىةقخلا رع ذأ لوألا نع يق

 2 -. )0 7 5 ذآ هر د . ل 000 8 5 4
 ىو ع او ع. او او ع. اها. و د. و اهو دو ده دودو د عاقأاو ةيبلج اَهن لحت 5 ما ِهْئاَم نم اَهن

 هلااص نب 6.00 . ور مو 2“. ةهعءاس 2 .5غ ب سلا ىذا 1 ما هع وو ص هل م - - ها ماد و 6-
 يف َّعقَي نأ لوخّدلا يف ربتعي هنا هرْيغَو ٍدِماَح يبأ خيشلا مالك ةّيِضق ةيبنل

 َيِهَف َءاَرْوَغ ْتَناَك ْنَأَك ءاّهتّراكب ُلْزَت ؛ اليم يف ُرَكبْلا تقل وَل :ةَمت

 1 007 م ه# ا .ء مو م 2 م م م 2 9 .٠
 قفا ٌءاَوَس هانز ِءاَم نِم ةقولخّملا تنبل أ نأ فئصمل ملأ مالك ْنِم . :ةيبلت

 م١٠

1١١5٠ 



 علب مدح م كم هع فد ف

 ١١88 200000600060000 مة لم . تام يال

3-06 

 «حاَكِتَو ِكَّلُم وَ ِكْلُمِب ِءْطَوْلآ يف اًضِنَأ َمرُح حاَكنب اَمُهْمْمَج مْرُح ْنَم :هيبت
 / 1 1 00 1 م رقت ع رم
 ل ا . ١ عاملا امهات

 اَذْحَأ اَهيِفاَن ْقَّدَصُمْلا َناَك َةَباَصِإلا يف اجود 6-5 يع َمِئاَع

 ١١5300000 م م نة ة نة مة ة نة ةة لقبت َلِئاَسَم يف ّلِإ «لضألآب

 .1٠516 م مم مة ء نة نة ة بة ث منن ملف قاَدّصلأ يف لصف

 ةَريِغَص تناك ْنَأك اب ُةَولَحْلا ْمْرَْن ْمَلْوَل اَهّنَأ ٌقِباَسلآ ُمُهُليلعَت َمهّْفَأ :ةيبْنت

 ؛ُجيِلْعَتلأ رَّذَعَتَي ْمَل اِاَث اَهَحَكَن وأ ٠ اًضَرِب هَل اَمَرْحَم ْتَراَص ْوَأ ؛نىَهَتْشُ ال

 ور 0 َكِلْذَك َوُهَو

 ١٠١ا/ لق اَِإَو اَهَمالْسإ َمَقَوَت نإ حَص ِنآْرُقَميِلْعت ةّيباتكلا ُهَمجْوَر َقَدضأ وَ ٌعوُرف

 004 اهِفْضَِف هدرَكَْأ كهل طقم اق درك َوُه ُلَهَق ءاَعَم اَدَتْرَآ ول :ٌهيَِْ
1 5 

 ٠م م ءءء ء منة ممم ابل ِزوُشْنلأَو 0
7 ًَ 7 207 2 2 

 ٠88 عل هلْ اَراَهتُهَلَمع ٍميِقُمِل مْسَقْل بَون ُلَدأ :ةيبذت
2 

 3 حول لمَ الملا ني هَ اجل نتبع نم :ةين ةيبنت
5 0 



 ع
 ةافلأ َلَح ين ٌعاَنِْإل ( دف

2 
 ع

١ 

 3 ملا 1 ا 29 و هير باوك ثااوص م 3 يف 2
 ”٠١6 زوشنلا اًهنم َر اذإ الإ برضَي ال هنأ فنصملا مالك ره هيبنت

 2 ل ويري لى 02 0 ل 2 و هآ
 مالا هو 0 هر عم 0. 0 72 مو ىمسا 6
 ١٠١7 ّحصاالا مويلا ضع ز هلوانت هرم بفئنصملا قالطإ ةّيضق :هيبنت

3-1 3-1 1- 2 

 2 2 م أَي 7 39 001

 1988... 660060060000000 000م ممم ممم مم ة يثبت علخْلا يف لصف
 هو اةرق ََ

 ل ا ا ا علخلا ناكزأ

 ١1١98 20.006 م م ع ل هنيميب َقَّدَص ُجْوّرلَأ َرَكْنَأَف اًعلُخ ْتَعدأ ول ةّمتَن

 1168 0000600 م ممن نة ةة بمن باب مة ب ملب قالّطلأ يف ّلْصَف

 ل ِظَلرْيَغ نم نب قالط قي ال هنأ ْنَصُملا مالك مهن ةيِبْنَت
 ؛اذك ىَلِإ ِكّتْحَدَس أ ءِلَمَعْلأ َنِم م وأ ءوقاتو ْنِم ٌقِلاَط ِتْنَأ :َلاَق ْوَل :ٌعوُرُف هايد ا لى لتعم ل م

 ا ا ياك َناَك
 ري م 5 و

 1١١5 . ل ل ٌحيِرَص «َىَلَع ٌبِحاَو وأ «يل مزال قالّطلا :ةلؤق : :عورف

 ل ُهَّنَأ ( هيوبيس ْثَهْذَم َوُهَو ٌحَصلأَو ٌءاَكَمْلأ َرَوَج (دَنيْلا» هيك : يبت

 1١68 26.0600 0 0060000000000 م مة ة يلم مال انوع الإ لمعي
 مهو 007 8 ًْ 1 هر

 ١ م ةنئاَب ليلقلاَو «ءئكضفلا ةغللأ وه «2نْئاَب١ :ةلؤق :ةيبنت
 هه 0 د رص عل 04 تو يي ه2 م 08

 ١1 ةَيانكلأ ظفل وه هب ةّينلأ نزف ٌربتعي يِذلأ ظفللا :هيبنت
 َءاَرَب ٌهَنَأَرْبأَف ءقِلاط تنأف ِكِنْيَد ْنِم يِنِتَأَرْبَأ نإ :هتَجْؤوَرِل ل ةّمتت ءداسس هاك سمك فيل ل164 لسع ع مكس داع كي 1

 ١18 0 م عم ٍةَسْمَخْل ماكخألا ىلإ قالا سقي :ٌةَدِئاَف

 ١111 ادام َريَلَوِهْيَلَع مُكَحْلآَرَصَق عاَمِجْلآَب ْدَصُمْل ٍديْقَت ةّيِضَف : اَهُذَحَأ : تاهت



 1١ َينيبْرْشلا بيطَخْلا َدَمْحَأ ِنْب ِدَّمَحْمِل

 ١113 ل وش ضنخلا يف قال نب تش 0

 ١115 2.0000 00 مم م ةَعْجَبلأ ُهَل ّنُس اًِعْدب َّقَّلُط ْنَم :ٌةّميَ

 ٍلباَقْلا َلَحَمْلاَو َقيِلْعَتلاَو ءانثتْسالا يِفَو ِتاَقْلَطلا َّنِم ُجْوّزلأ ُةُكْلَْي اَميِف ّلْصَف
 ١118 066060660020000 مم م م عم قّلطُمْلا ٍطوُرُشَو قالّطلل

 11156060000000 ع م لم نلت ةقلط ديما كني ديت

 1 ىَلاَعَت هللأ ةَئيِشَمِب قيِلَّْتلا ئَلَع اًعْرَش اَعْرَش ٌءاتْئتْسالآ ُقَلْطُي :ُديِينَت

 0184 ناك هلْ ٌقِلاَط ِتْنَف ِكئقَلَ نإ : هتَجوَرل لاَ اق ْوَل : ةّميَ

 114310666660000 600000000 م ممم التل ََعْجَدلَأ ىف ّلْصْف
 ه

 #1 جار ِهلوُصُح ين َكَشَو ِءْيَش ىَلَع َهقالط َقَلَع ول : همي

 #1١14 مم عم قلما لَ تَويَماَب ف ف لصف

 َدُْل َّنِإَف ْطَو الب ٍجاَوَْألا ةَطَلاَخ م ةّيِعْجَرلأ طْلاَخ اَذِإ اَم ِهْيَلَع ُدِرَي :هيبْنَت
- 

 04 و
 ع

 ١15 م ألا أ اا نبال خت لو يرق

 ١١56 . 57 اللي هيام ءطَوَك ِقَمِهْفُمْلأ سّرْخَألا

 أه هِعْيْضَ َناَحَتْسَأَو ٌداَستنالأ َفُْعُض ْنِإَو قلآلا ٌراّسِتنأ ُط دش 3 :ةيِش
 01 ِرْيَغ وأ َهَنُع أ ٍلَلَشِل ردت لام فال اهب عاشو ع #2 -

 وأ اًضِئاَح تناك وأ اًمِئاَص ناك ْولَو ّيِصْخَو ِكّسنب ِمِرْحُم ٌءطَو يِفكي : مي هم يا 7 9-5 و َِ 8
 ؤأ للَحُملَأ حاكنلأ يف ْتَعَقَو ةَهبش 2 ْنِم ٌةَّدَتْعُم وأ اًهنم اًرَهاظُم ؤأ ةّمئاَص

 لي ا ا ا ا ا كسنب َ ول هل مو



 ُلَح يف ٌعانقإلا » ١

: 
 1 5 ا 5 3 ع 3 ا 5 ُ 3 2 5 1١ 5 ع

 وع 0 .َ 13 5 2 ل اى م نس هم 72 م

 ضن ا ع ع يح هتدم ءاضقنأ ىف وأ ءءاليإلا ىف ٍناَجْوُرلا فلتخأ ول : ةّمتِن

 ما. اه رو اورو اث ع. هاو اه د. واع د. اهداف هاو هو هاو واف هو ده اه ها واو اواو ده دق اه اقاهلاه

 هنأ

 ل 60 تمس“ تس
 1١

1 

 انكيل .-: حا

 2 ١ ١

3 
 1١

 يو هك ىف 1

 !145 202066600000000 م م ف ُةعَبرَأ راهظلا ناكر

 ١١8806666066000 00000066 مة ا مة ملت ِراَهّظلَأ َتيِقََت حِصَي : هيَ

 راها يف وخلا ريغ يفو قلطفلا وأ د د راَهظلا يف اذه :ٌةيبنت

 ٌريظَت لَمَعْلاب ٍةْضي ام اَنُم بْيَعْلا يِف َيِعِفاَشلأ ةَطَحالُم : ُباَحْضَألآ َلاَم :ُةيَِْ
 يِفَو ءاهيف ٌدوُصَقَمْلا ُهّنأل مْخّللآ ٌصِقْنُي اَم ةّيِحْضَأْلآ ٍبْيَع يف ِهبَطَحالُم

 ١151١ ةَيِلَمْلب لخُي اَم عيبَمْلا بْيَع يِفَو «عاَمجْلآ ٍدوُضُقَمِب لْخُب اَم حان ِبْيَع

 ظْمَل هيف َعِبَت [4 :ٌةيآلآ / َهَلَداَجْمْلا ٌةروش ه8] «ُماَعْطِإَفظ :ُهَلْوَ يبن

 ١1 ل مكين ُدارمْلاَو ميركل ِنآَيَقْلَأ
5 
 نأ ىَلِإ هِبَمَذ يف ْثَيِقَب ف ْتَيِقَب لاَصْخْلآ عيِمَج ْنَع ُةَراَمكْلآ ُهْئَمِرَل ْنَم رجع اَذإ : هم

9 َْ 2 3 
0000-7 8 - 
 1١١1162646 6464 646261 221 6 6. انف ق فق ةقاق هيف اف عندة دي اقاثت اَهنِم ءْيش ئلع ٌرِدقَي

_- 



 ١ ٌينيبزشلا بيطخلا َدَّمْحَأ ِنْب ٍدَمَحُمِل 2 1 نا ه تهم

 ةَسِماَحْلآ َّنَأ َمَهَوَتب التل َةداَيّرلآ هذه َرْكْذَي ْنأ َْصُمْلا ٌقَح ْنِم َناَك :ةيِبْنت

 يِضئْقَ ةَسماَخْلا يف ٍِدَلَوْلآ رك ْنَع اًضْأ هُيوُكْسَو كلذ ُدْكذ اف ُطَرَُْم آل
 111/4 2.00م ملل اهيف ُةُرَكِذ هيفت يِف ٌطَرَتْشُي ال ُهَّنَأ اًضِيَأ

 ا ريِزحَتلا َلَمْشَيِل َدَحْلأ َلَدَب ةَبوقُحْلاب َربعُي ْنَأ ئلؤألا َناَك : هيت

 1 ٌةيِجْوَّرلأ هب ُهُداَرُم شاَرِفْلاِب فْئَصُمْل ُريبحَت :ُهيِنَت

 ١١8 ا ا م ا م ا ا ا ف اَهُِكْدَي ْمَل ُرَحَأ ُهاَيْشَ هين

 هدف مك ءتجورتَو ات مه غب َيِعَو جور جور فَ دل +
 ١4 ذو م ثلج هج أو عع ب يمت ينال وذل

 ١ هيل جاَتْحَت آل اَهَّنَأ ِدَلَوْلأ رك ْنَع اَهِناَعِل ين هيوكس َمَهْفَأ : هيَ

 نأب فيخأ زأ شب ُةِقَأ ّك «هوُخَنَو فلحب ِةَداَهَش طْقَل َلَدَب ول مَ

 ِدِيْكَعَو ِداَعبإلاَك ِهرْيَغ أ «نْمَل» :ب «بَصَع» َطْقَل ؤَأ ؛هرخآ ىلإ
 ماَمَت َلْبَق َبَضَمْلآ وأ َنّْللآ َرَكَذ ؤَأ ءَنْعّللآ ُةَاْرَمْلآَو ءَبَصَمْلآ ٌلُجَرلآ َرَكَذ

 ُهَلَمَحَف .هب ئَضَقَو ٌرْضِم َءاَضَق َدَّلق ِهْيَوَبْرَح َّنْبآ ِدْيبُع ابأ ّن يي :ٌةَدِئاَق

 !يِضاَقْل اَذَه ىلإ اوُرُظْنَأ :َلاَقَو «َقاَوْس الآ هب َفاَطَو فتك ىَلَع ٌحوُمْمَمْل

 ِءاَرقألا و9 يع م « لِماَوَحْل ري ذا امك ريع ذأ



 هله دوُهشلا ََلَهَج ميِلَْل ْنُطَعَلا ْنّيَعَتَو :َنيِرْخَأَتْمْلا ٌضْعَب َلاَق :ٌَدئاَق

 للا ا ٍرهْشَأ وأ ءاَرَْأ ودع يف ِءْطَو الب اََرَهاََو هجر َقّلَط َْل هَ َدَتَت

 #١9 يِوجَر مَ ناب ْتناَكَأ ءاَوس اَجيَلَعَر :ةتشْلل تجي امي لْصَق

 5 أك نو يشأ هد م مل ْدَت :ذ

 ١١8 وأ بات زي ةرورّشل وزازجب امالغإ جالا ىلع تنصل رصف 3 :ةيبْنت

 14 َتاَم َْأ اَهقَلَط مث هذ ِرْيَعِب وأ اَهِجْوَر ِنْذِب ِناَرِق وأ ٌجَجِب ْتَمَرْحأ ْوَل :ٌهَمي

 ١968 ل ا ا ا ل ا ا ا م ا م ا م مم م مام لل ءاَرئتم ةينالا ينل
 هل

 #1١19 ا ا ا ا اة مة ةلف ِثإب اًهَكَلَم ْنِإ

 ”١ ٍيجَْ الب اَهْنَحَسَف ةكيِحَص باك ةَبتاَكُم يف ٌةاَريتْس الأ ُتِجَي يف

 سرمد ع 8 ه6 َء
 . اَهَجيورَت اَداَرَأ وأ اَماَعاَب مَن ِرْهَط ؤأ ٍضْيَح يف ٍناَكيِرَش ة َةَمَأ طَو وَ

 لي عاضّرلأ يِف لّصف

 قلل ب ا ا ع ع ع ع ع ع ع عيِضَّرْلا لاضفنأ ماّمت ْنِم ءِنْيِلْوَحلأ ُءاَدتْبأ سنت

 ع - - 2 0 0 020 سال 2 عر. 8

 وأ بّسنب اَهْيَلِإ يوتني وأ ِهّيلِإ يوتنت نم لك ئلإ» لوقي نأ ئلْؤألا ناك ةيبنت

 يا ا ٍطباّضلأ َّنِم رم امل اٍاضَ

 1 ٍدلَو أَو َّنِهِب لخد ٍةَوْسِن ٌعَبْرَأ هل ؤأ ِتاَدَلْوَتْسُم تم نسم ُسْمَح ٍلُجَرَِناَك ول : مِن

 15115 2.0666 6260 00ه. ثمة ةفاوثف مئاَهَبْلاَو قيقّرلآَو بيرقلا ةَقَمَن يِف "ا 0

 4 ١11 ِهِحوْضْوِل اَمُهّْنِم ِهْيَلَع ْبِجَت ْنَميِف ِراَسَيْلأ ٍطاَرِتْشال تع ممل ضرع مَ :ديِبْنَت

 يضل 0 اَهَدَلَو ٌةْضَي ام ِباَد ِنَبَل ْنِم ُكِلاَمْلا ُبْلْحَي ال : : مين
2 

 ظ06



 ١١7٠١ ٌةَمِداَح : ىّتنألل ُلاَقُي ةَليِلَق ِةَمَل يِفَو «ىثنألاَو ِرَكْذلأ ىَلَع ُقَلطُي ُمِداَخْلأ :ٌةَدِئاَف 02 مكرم عكم كر وك وو ج50 ول

 ل ٌكيِلْمَت آل ٌعاَتْمِإ مِداَسْلَأَو نكْسَمْلا يِف ُبِحَي :ٌُهيبْنَت

 اَهَل َناَك ىقالأب َرَسْعَأَو ٌداَتْعُم َوْه اَمك ٍلوخُدلأ َلْبَق رْهَمْلا ٌضْعَب بق ول :ُهيِْنَ

 مرت ساس هع 3

 اًديِشَر ّعَلَبَو اًمالغ َناَك نأب ّعلَب ْنَِف ٠ ُنوُضْخمْل ْْلْبَي مَ اَذإ َدَم اَم : ةَمِتاَح

 1( تاّياتحلا ُباَنِك

 143 م ٍةَسْمَحْلا ماكخألا ىلإ لْيَمْلا ُماَسِقْنأ ٌنِكْمُي :ةَدِئاَف

 لا ةثالث ِةيّدلَأ لُمَحَت ُتاَهِج :ُةيِْنَت

 11817 000000 م م ملل ٍنوُيْجَمْلا ىَلَع انجل ِمَدَع ٌلَحَم : هيت

 #١0 ل م ع م م علل ٍناَعّللأب ٌيِفْنمْل لوب لقب لَ : هيت

 ١7١ ةيئْرُجْلَاب آل اًهِصاَصِق ىف اًضْرَعَو ًالوط َةَح ةَعاَسملآب ةَكِضوُملآ رد ْدَق ُدَيَبْعُي : همت

 لاش ِةَسْمَح باَبْسَأ ُدَحَأ َوُهَو ءاَهْظْلَعُي اَم اَهَل ُضرْعَي دق ةّيّدلآ :ُهيِبْنت
 و 006 ه يرض هيا ذآ وه

 ةلثم يرَجَي « سفنل ىف بفيفختلاو ظيلغتل ّنم ُفْئَصُمْل هَرك اَم ةيبنت
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 ١4 » عاَجش يبأ ِظاَقْلأ لح يف عا انقإلا )
0 

 : ثا .٠ "كا :٠ : لج : ع 08 حا ملك دحلل لك دا جم <
0 5 

 ل 1

 كا
 © ا

111 

 م أ(

 ١ م سمح ُثْلُث : نم وأ شع انت: ُهَلوَ ا تع 2

 ١ ع م خلا ياسا عم م فكل ديلا داَرمْلأ : هيب

 ١1 ل هِلاَوَز قفَحَت نم ةَيدلأ بوُجُو يف دبا : هيَ

 ١740 م مة م انة ةء لامة نة بتم ُهَلاَوَز يِناَجْلأ َركْنَأ ول : يبن

 المك هيف ٍصاَصِقْلا بوُجُوَمَدَع يِضتقَي يلا ئَلَع فَضُمْلا ُراَصِْفأ :ةيين

 0 ِناَبْضْيَبْلأ ينل ُداَرمْل هيَ

 00 ناَروُص هقالطإ ني سي :ةين

 اك 1 9
 د ! ةمح ْ

 4 0ك 0
 م ؟اع<

00 

 5 لا 6 0-0
 ع عيا ١

1 2 
0 ١ 4 58 8 

2 7 
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 سس ليا 0 نان تيجو نيم نيج هيَ ةباجب -

 ١
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 ١181 اَهِسْفَن ىَلَع هين يلا يملا شق م دعْسُي : هيث

 اًهريِدَقَب ْتَمَوُق اَهَمِيِلَس ُنيِنَجْلاَو فاَرطألا َةَعوُطَقَم مَألآ ٍتَناَك ْوَل : هيت

 هْيَلَع ىَعدُمْلا نم ء ةَدوُدْرَمْلأ ُنيِمَيْلَأَو ءوشْوَل الب لق ِهْيَلَع ع دّحْلأ ُنيِمَي : يبن

 1 ها

 أ هِيَس نمل َلدَبَقحَمسآِنَم لك : هيت

 ١١910 . ٌمَسْقَأ ءِدْبَع لدقِلابَتاَكُم َناَك ْوَلَو «وِرْيَغْمَأ ِهَفَسِب هْيَلَع اًروُجْحَم قي زاد
0 

 ١؟ةالامم 0 ا يي مي ا 50 ٠ 00 9 9 2 هد 0

 ارقام ميسم َناَكأءاَوَس «ِثراَوؤ



 ١ ٌينيبرَشلأ بيطخلا َدّمْحَأ نْب ٍدَّمَحُمِل

 ١؟ةنك ل ل ل ا م ل م م ع علام ممل اسف ريحت ىوألاق : ْمِسَقُي ْنَأ َلبَ

 راَدب ناك ْوَلَو ُمِلْسُمْل (ةَمَدَحْمْل سفن :فئَصُمْلا ٍلْوَق ىف َلَخَد :ٌهيِْتَت

 ٍصْخَّشلأ ُدْبَعَو ةَدُعْلاِب ُنوُمْضَمْلا ٌنيِنَجْلاَو َُماَتْسُمْلاَو ُيَّمَذَلأَو بْرَحْل

 رخا ىلا ا يع ع ع ع ع ع ع د ٌةَموُصْعَم اّمْشَنَّلَدق هن ُةُّسْفَنَو هسفن

 ١١١ . مْوّصلأ ِنَعِزْجَعْلأ َدْنِع انه َماَعْط ال هن هَرَكَذ ام ئَلَع هِراَصِتقأ هَيِضَق : هيت

 اس م نْيَعْلِب ُهَرْيَغ ٌباَصَأ ْنَم ىَلَع َةَراَفَك ال :ٌةَمِتاَح

 يووم ب
 06 ٍدودُحلأ ُباَنِك

 0 وم َِ 5 0

9 

 نرمي اًمُهَنْيَب ْثيِتدَّدلَأ طَرَتْشُي ال هنأ واَوْلِب تيِرَّْتلآ ُهُمْطَع َمَهْفأ :ةيِْن

 ا 1*١ م 3 + 2 ٍ؟رَحآ ِدَلَب ىلإ لاَقتنالأ نم ُمَنْمُ هي لَهَف ِنّيعُم دْلَب ىَلِإ تدغ ' بلت م و 72 1١ .٠ 5
٠ 

 ل انّزلأ يِف ٍناَصْحِإلأ ٍطوُرش

 نيك يوصي دخإلا فدخل ل بل لو فيلكا ريغ نمر اَم :ةيِبْنَت

 3 أ 0 6 حا ْم _
0 
5 1 3 4 

١ 

  8مو 83 32 1 20 59 ١
١ 

 .٠ 9 و
 >3 عا

 ديلا 7
 سطل أع نا +
 4 ذل 0 كَ اج

 هماوسسا 0 يم كما .ط كد لش نص رع هك
 طاّرتشا ْمَدَع بفذاقلا ىف طوّرشلا هذه لع راصتقالا لق اةيمنت

 عرض تر وقفت سر رى موك 7 ٠ موو م ميك رس كم 7 0

 ١ ٌحَصألأ ىَلَع ُةتناَصَح هب لطْبَ ُهَنِإَف اهرب يف ِهِتَجْوَّر ُءطَو َركذاَم ىلَعْدِرَي :ةيبنت

 4 هِفْذاَق ْنَع ٌُدَحْلَأ طَقَس ُهُفْذاَق َّدَحُي ْنَأ لِيَ ٌفوُذُقَم َنَر وَ :ٌعوُرُ هده رة وخص كرو و 9 206 و
1 1 3 

 ١!”95؟ ٍناَطلسلِل 1 | ِهدْعَب نمت «نْيَجْوَزلَأ تح َنيّصاَخْلأ ِةئَرَوْل عيِمَج دَحلأ ُْثِرَي 1 : ةّمتت



١14 

 ليل ا ٍرِكْسُملأ براش َدَح يِف لّصف

 ضر َرَذ اَم ىَفَك ُبْرّشلأ َدَدَعَت ول :ٌهيبْنت

 نسر ا عاَمْجإلأب ٌحِوُسنَم م ميال يف براس لعب رثألا ُتيِدَحَ

 نضر ا ل يلق َوُه ْمّرُخ ُهُريَِك َركْسَأ ب ِباَرَش لَك :ةيبنت

 نضر هرْكُس لاح حبال : : ةّجِتَن

 0س ٍةَقِرَّسلأ ٌدَح يف لصف

 ا َقراَسَو «ٌةَقِرَسَو قوُرْسَم ُةَنالَت عطَقْل ناَكْرأَو

 41# م يأ ةرؤنملا ةرشلا كك هيشت

 0“  م هَقبِقَو هب ُمُطْقي ال ٍلاَمب ٌعَطقُي ال ْنَم َدِعاَق

 ا فب لع بق لو عل ع نان قزح + :وو

 0 ةَءاَرِقْلا ىَلَع َفوُقْوَمْلا فَحْضَْلا ٌصصْخَش َقَرَس ْوَل :ٌعْرَف

 #0 ةَقرَسْلأ َوُهَو تلت َنكثلَ درت فاصل نأ مَئدَف: :ةيبَْت

 ل ا ؟ الؤأ وأ ةَدوُدْرَمْا ِنيِعَيلب ةَرَسلأ يف ٌعْطَقْلأ ْتْبْني لَه :ةَميَت

 #١8 ا م ءءء لة نة اين يمة نة ةيمتت رطل كبف ينل

 ١١ هه . ٌصاَخْلأ ىَلَع ٌماَعْلا بطَع ْنِم سْبَحْلا ىَلَع َريِزْعَل لأ َّئَصُحْلا ُفْطَع :ةيْت

 ١؟تال ل م م ا م ار اة ة نة ة ثنية ممم مث ييثت ةبؤتلا : جت

 طمع علم ماهل تم اَمَو لاَيصلا مك يف ٌلْصَ

 ١18 ل لَم َْمَلاَمجِرخُم دق لاما صم ريت : هيَ

 نريد 0 َةَلِقاَحْلا ْئَلَع َوْهَف « باَبل اذه يِف سّمَتلأ ْناَمَض َقِلْطَأ ُثْيَح : ةيبنت

 قل اََلْطُماَهِفاَْنِإبَناَمَضاَكَف ِروُيْطلاَنِم ريغ ماَمَحلا ٌباَودَلاَنِم تن : ةّمتَت

 ١2 َكِلَذِرْيَغْوأاهِتاَوْصَأ عاَمَسِل ص اَقْقَأ يِ ٍروُيّطلَأ سبح ْنَع ُلاَقَْلاَلِئْس :ةَدياَف

 ”١ م ل 0 ة ٍةاَعُبْلَأ ٍلاَتِق يِف ل 75

 هب َنوُدِقََْي لب ِوِداَسَعب ُمَطُْي ال اَدِساَم َنوُكَي ْن ْنَأ ليو وُأَدلأ ىف طَرَيْشُي : هين
 - ه-



 ريةم

 اللا ا ل ا ا ا ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع جوُرخلأ َراَوَج

 ُهَنأ : ٌحَصألَاَو .ْمِهِلْتَقِب صاّصِقلا ٌبوُجو ءالؤه لت عْنَم ْنِم ُمَهَقُي د ةيِبْنت

 ضلال ةفينتح ىبأ ةَهئشل «َصاَصِق ال
 5 < هر 0. ب هَ 2 1 72 62

 ضل ةَماَمإلَأ ٍداَمِعْنَأ قرط ِناَيَب يِفَو ءمظغألا ماَمِإلآ ٍطوُرُش يف :ةّمدت
 8 وو

 هوو 0 0 ميت ا جما د هك 9
 هضم هلم هلوُصُأ دعو اهيف وأ كلا لَ َدَقعْأ نإ رملا رشق :ةمثن

 ١1/4 همك ِناَيَبَو هَرْيَغ وَ ادْحَج ٌةَلاَصَأ ناَيغألا ىَلَع ةَضوُوْمَمْل ةالَّصلآ ِكِراَت يف ٌلْصَف

 ١ ل ع م م ِرْذْعب ةالَّصلأ َكَرَت ْنَم : ةَمِتاَخ

 1 ٍداَهجْلا ماكْحَأ ُباَتِك
 مخ م 0 ا ٍداَهجْلأ ُماَكْحَ

 ١94٠ اَمُهاَنْعَم يف يِقاَبْلأَو ٍناَيبصلآَوِءاَّشلأ ٍلْدق ْنَع ينل رك ْنَم ُلَْفْي ال :ٌهيِبْمَت

 لرش ٍةَجْوَّزلأ يِبَس ْنَع ْفمَصُمْلا َتْكَس :هيِبنَ

 َنسْيَلَو «ِنْيَوَبألا ىَلَع ُهَرْضَق ْمِهَوُي (هْيَوَبَأ ُهَحَأ مسي نأ :بفْئَصُمْلأ ُلْوَق : هيب

 مالسإب مُكحْلا ٍمَدَع ىَلَع ندي ةَوكْذَمْآ ةَنالَلآ هِذَه ىَلَع يمك هْراَصيْفأ : يي
 ١س ا ع ا ا م ا م ع م ٌريَمُمْلا ريغّصلأ
 ...١98 . 5شتنم الخ مالسإلاب اولي ْمَلَو اوُناَم اَذِإ ٍراَمُكْلا ٍلاَمْطَأ يف :هَمِ 6 1 0 2 1 يم

 ل َةَمينَعْلا مْسَق يِف لصف
 7 صا هلا نس 2 4 و 200



 َلَح يف ٌعاَنقإلا » 1

 ١ ل ؟ِلاّملأ ِتْيَب ْنِم ِءْيَش ذخأ ٍدَحأل ُزوْجَي ُلَهَف ءِلاَمْلَأ تْيَب 5 3 أ 00 ط سه هذ 20 0
 2 ن 8 ةر 3

 ال رافكلا مَآ ند ٍمِلْسُمْلآب ميل ديم َدِّيَعُي نأ ِببَصُْمْلل ئلؤألا ناك : : ةيبنت

 /١58 . م م م مة مام ملء ءللم ايش مالا مْهَس نم نوحي
 رسل ا 3 3 7 0 هر 00
 ُهَمَأ َدَقَف ْنَم مَئاَهَبْلا يف ُمِيْلاَو «ٌعِطَقنُم اب اف

 2 وود د ّ 2 - 006 َ 200 - 4 ٍِ ب

 ْنَّمَعَو َةَقِرَتْرُملأ َنِم ٍدِحاَو لك ٍلاَح ْنَع ث ذأ مقالا ىلع كج هن
 2 كك ا يك ع هو خب مع
 ١11 اًمَداَتْعا ن نإ ة ةّمدْخِل ؤأ ٍوزغ ةَّجاَحِل قيِقَرَو ٍتاَجْوُرَو ٍدالْؤأ ْنِم مُهتقفن ُهُم

 ١ م رايد تمي اَم وأ ٌراَنيِد اَهَلقأ نأ ِرَبَحْلآ ٌرِهاَظ : هيَ
-4 

 ُروُجَي الق ِءْيَش ىَلَع ُدَقَعْلأ َدَقَعُن َدَقعْنأ اذ امه ءِْفَعْلا ِءاَدتبأ ىلإ ةبسْملأِب اَذُه : : هين

 141806060666606 006000 م م ممم مة يم بنم هْيَلَع دَئاَر ِءْيَش ٌذْخَأ

 اَهْنِم سيقتل َنْيَب لْيَحْلا بوكر عم يف َقْرَ ال ُهّنأ هيالك ُرِهاَظ :ٌهيْنت
 187176606000000 6 0 0000م م مة ميثم بماي ةةةييبب ِسيِسَخْلَو

 لا

 )لا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع + ع رفاكلا ةّدَوَم موت : : ةمئاخ

 ١ دّيَّصلا ٌتاَتِك

 َدْعَب اَمَو ٌبآَتِكْل اَذَه ٍباَحْصَألآ دئكأَو ؛ٍجاَهْنِمْلا» ك ُتقْئَصُمْلا ٌركذ :ٌهيِنَ
 ةهيبند

 ص

 اًعَبَت ِتاَداَبِعْل عب ّرخآ ُهَرْكَذف كةضؤ ْوَولَأ» يف َفَلاَخَو ؛ َنِنَرمْلل اقافو ان 5

 ١س م ْتَسْنَأ َوُهَو :َلاَق ؛ باَحْضألآ َّنم ةَقئاَطل



 ١ برو ٌينيبرْسْلا بيطخلا دّمَحَأ نْب ٍدَّمَحُمل

 ؛ ِهِتاَكَد ْئَلَع ْرِدَقَي ْمَلَو 1و «رِْب يف ٌريِعَب ىدّرَت ول اَم فَئَصُمْلا قالطإ وانت : هيب

 ١ ا ؟ مام ده دم دم اد. او د. دة اواو و دو او د. او د. اع او دو دود. عاف اق واه حَبذَملرْيَغ يف ىف حجب لجتف

 فريزر 00 0 ٌتَحَسْسُم ةَعَبْرَألا هذه ْمْطَق َّنَأ َِصُمْلا ُداَرُم

 مل ءاَعَم ةتَرِصاَخ سخن ؤأ ُهَءاَعْمْأ ٌو >1 جَرخَأَو اناَوَيَح صْخَش ّحَبُد ةيبنت

 فرك 0 ا لحي
 11 1 2 6 ةسؤ < كرم ع م ساد م 6 1 م
 ِتاَمالَعِب نظن ٌةَراَثَو نقي ٌةَراَت حْبذلا َدنِع ةَرَقَتْسمل ةايحلا ن ةَلِصاَحَو

 2 هر وعم هر © ت سوس م رص 2 200 هور مر م ير حك ل 57

 ىلَع ِءِيِرَمْلَأَو موقلُحْلا عطق َدْعَب ِةكَرَحلأ ٌةَدِش ِةَرِقَتْسُملا ةاّيحلأ ةَمالَع :ٌهيِنَت

 ١534.066 م رة نمر مة ثةق نت ة نفقة تمي مثب ٌّحَصألأ
 7 . ص هم عا م هم 2

 للا مدلأ ٍراَهْنِإَو حباذلا ٍطاَرتْشأ يِف ةمكحلا :ٌةَدْياَف

 هَ 3 05 0 0 هم سم و و

 عيمج ه م لب «مهنم عمج راب 1 نم الل هن فنصملا مالك ةّيِضق د ُهيِمَج ة*هاظ إي ءثوتم عْمَج رابخإ هرم دن آل ُدَّنأ فئَصُملا مالك ةئضق :ٌةيشَت

 ١885 260060000060000 6 200600006 مم نم مم نم اة للم درع
7 : 

 ١5808 .60 66666666 66666 ملم معمم 0 ىِصاَعْلأ كلذ ْنِم ىنتْسُي : هيبنت

 ١606.0 اًهِعاَونأ َنْيَب ٌرييختلا ةَمّرحملا ةتّيملا فنصملا قالطإ َمَهَفأ :ةيبنت ىو ل 5 6 75 مل جل 20000 تا مم ست 27 05
 2 7-0020 2 2 20 هما هم صول 8 2 1ص

 ١0 لالكلا ئلإ لوصؤلأ اَجَر لَو ٍتاَمَّرَحُمْلا نم ُدٌؤٌرَتلأ هل ْروَجَي :ةيبنت
 نإ» :لاق ٍةِككَي عيبنلأ نأ ءهنَع ئلاعت ةللأ َيِضَر َرَمَع ْنَع ٌنِنيوزقلا ئَوَر :ٌةَدئاَف 0 0 0 6 ا 1 و. رس رس ه نيا 0000 2 17

0 2 18 1 27 5500 0 8 3 2 
 7 9 0 / هر 1 لم كس سن

 .١851.0 م لح ةَعاَرْز ْنِم ٌكِبْسَك ُهْنم َتْلَكَأ اَم ّلَضْفَأ : ّمدَن
 0 0 ف لْصَق هعرم



 اش يَ لح يف غافلا 7
 ١155 يحصل يف ىَتْنْحْلا ءاَرْجِإل ِءاَهقْفْل نم ٌريِثَك ْضَوَعَتي مل : هيب

 ١455 ةَيِحضتلاب ةَعْبَس ْنَع ِةَرَقَبْلاَو ِةَنَدَبْلا ءاَرْجِإ ٌنصَمْخَي ال يبن

 ١57 ُءاَشْمَعْلا ُئِرْجُتَو .ىّلؤألا قيرطب ِءايمَعْلأ ِءاَرْجِإُمَدَع همالك ْنِم َمِلُعْدَف :ُهيَِ

 ةَنوْنْجَمْلاَو َءاَمْيَهْلاَو َاَْمَعْلا َّنَأ ْنِم ِمَصُمْل ُمالَك ُهَلَواَنَت اَم َتْفَرَع دَق يبن

 100 ئِزْجُن ال

 َُرْيَغ وأ مخّللا صِقْنُي بْيَع نم ٌةماَلَسلآ ةّيحضألا يف ْيِرْجُمْلآ ُطباَص :ٌةَدِئاَ
 ]١8901 600000 ممم منة مثمر نية ميثم يمة للم ٌلَكْؤُي امم

 0 اَهَّلُكِب قّدَصَتلأ ُلَضْفَأْلا : همت

 ١51974 م ممم مة نة اة ثمة ممم مة م يتف ةَقيِقَعْلا يِف لصف

 #١ م ةدالوْلآ نيج ةَقيِقَعْلا ِنَع اًرِجاَع ُّنِلَوْلأ َناَك ول :ٌهيَِْ

 #١ ٌةَروُذنَم ثنا ْنِإَو ءاَهْحْبَط نسم ُهَّنَأ مهما ُرِهاَظ : هين

 ُنَسْيَو ئَرسُمْلا يف َماَقْيَو ديلا ِدوُلوَمْلا ِنْذَأ يف َنّذَوُي نأ ُنَسُي :ٌةَمتاَح

 ١ يْمّرلَأَو قّبَسلأ ُباَتِك
 مِرَمْلُم ٌقَح يف مزال َوُهَو قَقِباَسمْلأ ٍدْفَع مْكُح ْنَع ْقَصُمْلا َتْكَس :ةيِنت

 ٌَيناَمَت ٍلّذَحُمْلا يف ٌةَنِكْمُمْل وصلا : هيب

 #١ م اًمهِتّوَف رات يك دلع نفخ عقال كميل
 و 0 2

 ١6 وُدّتلَأَو ناَمْيَألَأ ُباَتِك

 ١ ٍةَعاَط ين الِإُهَرْكُنَو هِرْيَغَو ٍضاَم ىَلَع ُنيِمَيْلأ حصن :
2-5 

 للا اَهْنِم حيِحّصلأ ىَلَع َلّزُي ردا َلَع فلل ُنلطُم :ةيث

 ل اَهُّيلَو اَهْيَلَع َدَقَعَف ٠ جور ال نب آْرَمْلا ِتَمَلَح ْوَل :؛ :ٌعوُرَف



 ل. نما و نإ كم 0 7-1 2 أ 2 0 و 314 1
 ١و هر يف هفرصَي يذلا ٍلاّملأ ئلع َرِدَقَي نأ زرجعلاب اًرملا اةيبنت

 * تاو عي وًرس سمرا يورك » )سام منّ كر كي
 0 ل هنذِإب الإ مصت مل اًهِدّيَسِل لحت ةّمأ زجاعلا ناك نإ : ةّمِتَ

 1 23 م ع
 )2 لا ا ا ا ا ا ا ع ع ع ع رو :لا ىف

 لا ا ع اًئيش َرْذن ول :ٌعّْرْف

 ل ل ا نوهرَملا ٍدْبَعلا قاتعإ :ةيبنت 0 سام عم هلو 0

 00 ِتاَداَهَّشلَأَو ةيضقألا ُباَتك

 ١878 2.0.6000 06م م م م م َيِوَع هد ةئيْلا يِضاَْلا عميس وَ : هيت

 ايل ءاَصقنأ رثأ ميني هيف وكي نأ افلا يبي ِذاَقْلاأ ْنْوَك : هيَ

 ل ا ُهَل ََناَعِإ يفالُختْس الخِتْسالا يِف يِضاَقْلِل َنْذَأَي نأ ٍماَمِإلِل ُبَدْنُي :

 ١05١ يملا طفيل لع ىقذملا ىلع غطا يرش خي ال :ةيبْنَت
 #10 م ٌةَرِهاّظلا ةَيوينُدلآ ةَواَدَعْلأ َاَدَْلاب ُداَرُمْلآ : هين 2

 يو جس

 1055 ل. ٌةَواَدَع هعْرَف أ ِهِلْصَأ َنْيَيَو هبي َناَك ْوَل ام َكِلْذ نِم ىدتسُي : هيت



 هل :هضَبةةاَهف رب با يا زيوت 1:7
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 ىَعّذَأَو نلف َرَضَح : : اَةَضْوَرلأ١ مالك ُلِصاَح َوُم اَمُك باكل ؛ ةَروَص :ةيبنت

 مس ع ع ةجح ٍةَّجْحب ُهَل ْتْمَكَحَو «ِنْيَدب اَذك ٍدَلَبب م قمل باقل نلف لَ

 ُهَاَمَق راحل ي يعمل مكاحْا ديب بالادب يِضاَق َرَصع و : ةّمتَت

 207 7 7 5 7 2 2 هتيالو َّلَحَم ىلإ َداَع اَذِإ ُهاَضْمَأ بن ئاَعْلأ ئَلَع هوكخب

 00 ا ٍةَمْسِْلا يف ّلْصَف
 هيو اس <

 0 (ُةَنَداَهَش لَبَقَت١ : ةَلاَدَعْلا َلَدَب فَبَصْحْلأ َلاَق ْوَل : ةيبنت

 0 نيب الب ِكْلُم ةَمْسِق يِف ضاق ىلإ ءاَكَرْشلآ َعَ ةاَرَت ْوَل : ٌةّمتَ

 0 ِتاَنييَلأَو ئَوْغّدلأ يف ٌلْضْف

0 0 0 

 0 ا ا ا ا ا ا 7 تلا

 َكِلَذب ْرِصَي ْمَل انك ءاَدَع ِةَريبك َلْمِف ُلدَعْلا ىَرت ْوَل :«رخبلا» يف :ُةَدِئاَ
 0 رفكلا هين فالخب ءاَقِساَق

 ةَلاَدَعْلا يِف ال ةَداَهّشلا ٍلوُبَق يِف ٌطْرَش َوُه اَمَنِإ سسِماَحْلأ ُطْرَّشلآ اَذه :ةيبْنت
 0 ٍةَكِرَت ْنِم ِةَيِصَوب ِنيينال ِناَْثَأ َدهَش ْوَل : همي

 ٍلوُبَقْلا َّنِم ةَعِناَمْلا َباَبْسَألآَو َةَروُكّذلاَو ٍدوُهُّشلَأ يف َدَدَحْلا هيف ُرُكْذَي لصف

 0 بفثولا ىلع وشل ةيبنَت

 يدل نم ٌعاَضَرلأ َناَك اً اًمب عاضّرلأ َةَلَأْسَم ُهُْيَعَو ملأ َدْيَف :ةيِبنَت
 . هب راَرْقإلا ىَلَع َنُهُنَداَهَش ا هلو ىلع وصلا ةداَهَس فَلاَ :ٌعْرَم َْ 4 عسر << لاا 2

 0 ٍةَميِهَبْلا ناين دك انك َكِلَذ يف اولا :ةيْنَت

 ءُفقَوْلَاَو ْءآِلَوْلأَو قتعلا : ٍةَضاَفتْسالأب تينت دم يل رومألآ نم يِقب دو : هيب



 هِلوَقب قولا مَدَعِل ايلا الو الضأ طبضي ال ٍلَمَعُم ُةَداَهَش ُلَبُْت ال :ٌةَمِيَت

 بلا با
 0 ُهَنَس َنْيِيِسَو اناث َنْساَعَو «ةَمَسَن َنيِدِس و اَناََث كي لأ َقَتْغَأ : ٌةَدياَق

 : ةعبِصَو «ٌقيِتَعو قُم : هدا قا ُناَكرأ

 ... ةّرُخ اَهِقاَقْرإ لب هيَمَأ ْحْسآ َناَك ْوَل :ٌعوُرَف

 ل ني ضار لب نأ ذأ طرت ةيبنت

 َتانِإلآَو اَمُهْنِم َروُكّذلَ هيِدوُلْوَم وأ هيِدِلاَو : ُهَلوَق ؤق لَمَش :هيبْنَت

 ا هبِفَس وأ ٍنوُْجَم ذأ لْفطِ لَوْ ءارِش حِصَي ال : مَ

 هكمك ٍمِلسمْلا ىلع فاك ءالَوْلا تب
 27 8 7 و 2و لا ص

 ... ِهِتاَيَح يف بِصاَعْلِل ْتْْني و 22

 يدم لس 5 ك6  مهميعع ظرع ع م م1 دس ص
 ةَواَلَّوف ءٍدلّوِب تتأف (ةقتعم َدْبَع ّحكن ول : ةّمتت

 هم 8 تت

 ما ع ع ع ع ع ريبدتلا يِف لصف

 © مهر هم ثج 6م 0 م 0

 3 ِ ْرَمْلأ َدْعَب عيِمَجْلأ ٍقْنِع يِف ةليحلا :ٌةَدِئاق
 م 2

 00 ا مل و ارس»ب هال وم دع 2

 ُ ةوخن ْوأ لام َدُم َّعَم َدِحَو ول : ةّميَت 5 9 < وع 42 00 01 8 ًًّ
< 2 7 7 

 00 "ا
 ا ع ةباتكلا ىف لصف

 ادنال ْيأ ءااًبستكُم١ هلؤق :ةيبنت 0 008 .َ وو رى

 وقص ع

 0 ا ا ا ا ا ا ا ا موجنلا نم

 رع

 ةطج عيب روث نوحي ريو وك ازا :ةيب

 ها 6 ا. م او ا واه. واو د ه هو ماه م هاه.

 و دو دو د. اوافق ا .اهدسه هاه ها ههه

 ما 6و م هو و ده هاو هاه اهو

 0 هكيرش

 1 قِتْعَي يِذَّلَأ هبيِرق ِهيِفَس

 ماه ما. اه د. ا ةاه. د. د. اه واو ده ههه

 م06 5 عام د. د. ماع ا.ه هاهو هم و ع اقأاف

 ماه ا. ا. م اف. ا ةاةو اد. ا.اده عافأف هه«

 م. اثم ام د. د. اد.اف واهو د .اق ده افاه هه »
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 « عاجبش يبأ ِظ أ لَح يف ٌعانقإلا » ١184

 2 0 0 9-0 2 2ع م ع م يو مج

 ليلا ينك ولام يف زا «نيتيصت نتجنب حيت هلأ قالك يي ايش
 - و

 نم ِءاَرْبٍإلأب َقِتْعَي نأ ِْيَلَع مكحْلآ ٌرْضَق ءادألآب ْنَصُمْل ديت ةّيضَق :هيِْنت

2 0 
 ١577 ل... 60 لمة ل لن ممر مثلة ة لمة مم مية يبت كنور
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 ١ ّ ّ اح ا 135 ام غن 3 ٠ سمج 2 -
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 ُهَنِإَف اَهَسْفن اَهَرَجَأ اَذِإ اَمأ ءاَهرْيَغ ْنِم َناَك اذإ اَهِتَراَجِإ ةَحِص ّلَحَم :ٌديِنَت
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 مُكَحْلأ ٌرْضَق مِهوُي د ة ْلَب هَل نْعَم آل هَةَقَّلَطُمْلا» :ب لا

 خذينا َكِلْذَك هَكَحْل َناَك ٍةَدالوْلأ َدْعَب ِهِحاَكِن يف اَهَكَلَم اًذإُهَ
 نحمل .

 3 ١ اقل 2.

 0-١

 ديا

 1١

 وه اها : اع 3

 1١ ا

 20 يللا

 و 3 2 0. مر دنا 3

 د ةيمش ٍةهبشب هِرْيَغ ةَيِراَج ُدْبَعلأ ّىَطَو اذإ اَمأ ّرحلا ىف فالخلا َلَحَم اةيبنت

 8 0 و 2 هم 2011 ل
 يارا ا ع ع ع ع ع يفالخ الب ِدَلَو أ ٌريصت اهنإف قتع 0 م 62و - سوهزع ؟ رس هد هج 2

 لورا ا داليتْسالَأ اَهيِف َتَبْث ةبتاكم ةَمأ ُدّيَّسلأ َدلْوَأ ول :ةَمَت هيثم 20 ب ري كريو عك قوه م ه1 ل1 تشل جي
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